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ÖNSÖZ 

Temel bilimci veya uygulayıcı olarak Nükleer Bilimler ve Teknolojileri ile ilgili bilgi ve 

çalışma sonuçlarımızı paylaşmak, tartışmak ve yeni ufuklar açmak üzere bir araya 

geldiğimiz, 28 yıllık geçmişi olan Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresinin 

onuncusunu Muğla Üniversitesinde düzenlemekten siz değerli konuklarımızı Muğla'da 

ağırlamaktan onur duyduğumuz belirtmek isteriz: 

Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri kongrelerinin amacı; temel nükleer bilimler ve 

nükleer teknolojiler ile fizik, kimya, biyoloji, tarım, veterinerlik, mühendislik ve tıp gibi 

temel bilimler ve uygulama alanlarında üniversite ve araştırma kurumlarında çalışan 

akademisyen ve uzmanların bir araya gelerek araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, 

birikimlerin değerlendirilmesi ve paylaşılması, tartışma ortamının sağlanması, bilimsel 

etkinlikleri sosyal etkinliklerle destekleyerek ortak bilimsel çalışmalara farklı bir bakış 

açısı ve süreklilik kazandırılmasıdır. Bu kitapta sunulan bildiriler de; temel nükleer 

bilimler, nükleer eneıji ve güvenlik ile nükleer tekniklerin tıp, çevre, eczacılık, endüstri, 

malzeme bilimleri, tarım, hayvancılık vb alanlarında uygulama çalışmalarının sonuçlandır. 

Gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğu nükleer enerji kullanımı ve nükleer teknolojide ileri 

düzeyde bulunmaktadır. Ülkemizde 1956 yılında Atom Enerjisi Komisyonu Genel 

Sekreterliğinin; Ülkemiz Nükleer Politikasının Esaslarını Belirlemek, Halkın, Radyasyonla 

Çalışanların ve Çevrenin Radyasyondan Korunmasını Sağlamak, Radyasyon Güvenliğini 

Sağlamak, Nükleer Güvenliğin Sağlandığını Garanti Altına Almak, Ülkenin Nükleer 

Tehlikelere Karşı Korunma Stratejisini Belirlemek, Nükleer Bilimler ve Teknoloji 

Alanlarında Araştırma Yapmak ve Araştırmayı Teşvik Etmek, Ülkenin Nükleer ve 

Radyolojik Tekniklerden Faydalanmasına Yönelik Çalışmaları Teşvik Etmek, Nükleer 

Alanda Görev Yapacak Personel Yetiştirmek, Uluslararası Kuruluşlarla Nükleer Alanda 

İşbirliği yapmak, Nükleer Alanda Ulusal ve Uluslararası Hukuk ile ilgili Çalışmalar 

Yapmak ve Nükleer Konularda Halkı Bilgilendirmek amacıyla; 1962 ve 1967 yıllarında 

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ve Ankara Nükleer Araştırma Merkezi'nin 

nükleer alanda üniversite üstü profesyonel araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim 

çalışmaları yapmak amacıyla kurulduğu düşünülürse ülkemizin 54 yıldır nükleer teknoloji 
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ve uygulamaları alanında istenen düzeye erişememiş olduğu görülmektedir. Kongrenin son 

günü yapılacak panelde bu konunun tartışılması amaçlanmıştır. 

Nükleer bilimler ve uygulamalarına dayanan çalışmaları tartışmak, bilgi ve deneyim 

aktarımını sağlamak, kişiler ve kurumlar arası iletişimi kurmak amacıyla gerçekleştirilen 

bu kongreye aktif olarak katkıda bulunan, çalışmalarım bizlere sunan değerli katılımcılara 

öncelikle teşekkür ediyoruz. 

Kongremizi destekleyen başta Muğla Üniversitesi ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

olmak üzere Sıtkı Koçman Vakfı, diğer firma ve kuruluşlara ve emeği geçen herkese 

teşekkür ediyoruz. 

Bu yıl Muğla Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve ülkemizde nükleer alanda yapılan 

bilimsel ve teknolojik çalışmaların sunulduğu X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri 

Kongresi'nin nükleer alanda yeni ufuklar açan çalışmalarla başarılı olması ve yeni 

çalışmalara ışık tutması dileğimizdir. 

Düzenleme Kurulu 

Ekim 2009, Muğla 
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RADYASYON KAZALARI VE GERİYE DÖNÜK DOZ 
ÇALIŞMALARI 

H. Yeter Göksu* 

Ankara Üniversitesi, Tandoğan Yerleşkesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 06100 Ankara 

Radyasyon kazalarının en önemli bölümü, kapalı radyoaktif kaynakların (192Ir, 60Co, 137Cs) 
ya da X-ışını cihazlarının, malzeme analizinde veya tıpta kullanımından 
kaynaklanmaktadır. Tüm kazaların üçte biri radyoizotopların endüstride kullanımında, 
bunların sekizde biri de radyoizotopların tıpta kullanımı için üretilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Kazaların en nadir olanları ise nükleer enerji üretiminden 
kaynaklanan kazalar olmasına rağmen toplumda algılanmaları gereğinden fazla 
abartılmışlardır. Bu konuşmada, uzun süreli, düşük doz hızlarında yaşayan halk 
topluluklarını kapsamına alan radyo-epidemiyolojik çalışmalara katkısı olabilecek 
radyasyon kazaları ve kazalardan etkilenen alanlarda sürdürülen geriye dönük doz 
çalışmalarında kullanılan fiziksel, biyolojik yöntemler ve sonuçlan özetlenecektir. Bu 
kapsamda, 1989-2003 yılları arasında IAEA ve daha sonra Avrupa Topluluğunun 
desteklemiş olduğu uluslararası projeler kapsamı içinde Çernobil kazası ve Sovyetlerin 
Plütonyum üretim tesisleri nedeni ile radyoaktif sızıntılara maruz kalan Techa nehri 
kıyılarında sürdürdüğümüz geriye dönük radyasyon doz çalışmaları ve bu çalışmalar 
süresinde edindiğimiz deneyimler ve gözlemler özetlenecektir. Bu iki bölgede yürütülen 
geriye dönük doz çalışmalarında (Lüminesans (TL/OSL ), Elektron Çift Rezonans( EPR) 
ve FISH yöntemleri ile beraber çevreyle ilgili modellemeler kullanılarak radyo 
epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere yayınlanmıştır (Jacob et al 2000; 2003). 
Son yıllarda, düşük dozlarda uzun süreli yaşayan toplulukları konu alan radyo 
epidemiyolojik çalışmalarla önem kazanmasının nedeni de günümüzde kullanılan 
radyasyon risk katsayıları, Hiroşima ve Nagazaki bombaları kurtulanlarına, yani kısa 
sürede, yüksek radyasyon doz hızına maruz kalan topluluklar temel alması nedeniyle, 
gereğinden fazla abartılmış olduğundandır. 

Anahtar Kelimeler: Radyasyon Kazaları, Geriye Dönük Dozimetere, Radyo 
Epidemiyoloji 12 

* yeter.goksu@ankara.edu.tr 
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1. RADYASYON RİSK KATSAYILARININ TEMELİ 

Günümüzde kullanılan radyasyon risk katsayıları, Hiroşima ve Nagazaki bombalarından 
sağ kalan, oldukça yüksek radyasyon dozu alan yaklaşık 100.000 kişinin sağlık durumunun 
ömür boyu takibine dayanan radyo-epidemiyolojik çalışmaların sonucudur (Roesch et al. 
1987; Preston 2004; 2007; UNSCEAR, 2000; 2001). Nagazaki ve Hiroşima bombalarının 
atıldığı anda, bomba merkezi ile 1,0 km arasında bulunan 200.000 kişinin ısı ve basıncın 
etkisi ile hiçbir yaşama şansı olmadı. 1945 yılında bomba atıldığında, nükleer bombaların 
tahrip gücünün sadece ısı ve basınçtan kaynaklanacağı tahmin ediliyordu. Çevreye yayılan 
radyasyonun geç etkisi henüz bilinmiyordu. 

Oysa bomba atıldığında merkezinden 1,0-4,0 km uzakta yaşayan, ısı ve basınçtan 
etkilenmeyen ancak radyasyona maruz kalan şehir halkında birkaç yıl sonra lösemi 
vakalarındaki artma gözlenmeğe başlandı. Doğal radyasyonun birkaç katı ile bin katı 
arasında radyasyon dozuna maruz kalan 86.611 kişi izlenmeye alındı. Radyasyona maruz 
kalan bu insanların almış oldukları radyasyon dozları ve onları takip eden üç kuşağın 
sağlık durumu ile ilgili veriler her iki yılda bir yenilenerek yayımlanır (UNSCEAR 2006). 
Bu veriler radyasyona maruz kalmamış bomba kurtulanları ile benzer ekonomik sosyal 
düzeyde olan bir kontrol grubu ile karşılaştırılır. Radyasyonun neden olduğu kanserli insan 
sayısındaki artma miktarından, her cins insan ve organ için kanser riski saptanır. 

Hiroşima ve Nagazaki bombalarından sağ kalanlarının 1945-2000 yılları arasında takibini 
kapsayan çalışmaların 2004 yılında yapılan son analiz sonuçlarına göre, takibe alınan 
86.611 kişiden 10.127sinin kanserden öldüğü saptanmıştır. Bu veriler, radyasyona maruz 
kalmayan ama benzer ekonomik, sosyal ve yaş grubu içindeki grupla karşılaştırıldığında 
radyasyonun neden olduğu kanserli insan sayısının 479 olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). 
Sonuç olarak radyasyonun neden olduğu kanserli insan sayısındaki artma tüm başka 
nedenlerle kanser olanların sayısından % 5, lösemi vakalarındaki artma ise % 30 kadardır. 

Radyasyon dozuna bağlı kanser vakalarındaki artışa bakıldığında, doğal radyasyonun 
birkaç katı ile 100 katı arasında radyasyon dozu alanlarda kanserli insan sayısında bir 
artma gözlenmemiştir. Bu durum lösemi-vakaları için de geçerlidir (Walsh et al. 2004; 
Rühm & Walsh 2007, Preston 2004; 2007). 

Radyasyonun dışında bir insanın gerek çevre koşullarından gerekse günlük tükettiği 
maddelerden aldığı pek çok kanserojen madde vardır. Ancak, kimyasal ve spektroskopik 
yöntemlerle radyoaktif olmayan maddelerin en düşük ölçülebilir miktarları radyoaktif 
maddelere göre çok yüksektir. Bu nedenle, diğer kanserojen maddeler için, kabul edilebilir 
olası kanser riski, radyasyon için kabul edilebilir riskin yaklaşık yüz katıdır. Yani, bilinen 
tüm diğer kanserojen maddeler içinde sadece radyasyonun ölçüm limitinin düşük 
olmasından dolayı, olası çok az miktarlardaki kanser vakalarını sayısal olarak saptamak 
mümkündür. 
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Çizelge 1. Hiroşima- Nagazaki kurbanlarını kapsayan yaşam boyu izlemeye dayalı (1950-
2000) epidemiyolojik (nüfus) çalışmaların sonuçlarına göre radyasyonun neden olduğu 
kanser ve lösemi ölümlerinin, tüm diğer nedenlerle kanser ölümleri ile karşılaştırılması 

(Preston et al.2004) 

1950-2000 yılarına ait verileri olan çalışma kapsamına alınmış insan sayısı 86.611 
Tüm diğer doğal nedenlerle ölenlerin sayısı 47.695 
Radyasyon dışındaki nedenlerle kanserden ölenlerin sayısı 

(Tüm ölümlerin % 20 si olup dünya ortalamasına yakındır) 

10.127 

Radyasyon nedeni ile kanserden ölen insan sayısı 479 
Radyasyon dışındaki nedenlerle lösemiden ölenlerin sayısı 269 
Radyasyonun neden olduğu lösemiden ölen insan sayısı 93 

Hiroşima ve Nagazaki bombalarından kurtulanlarının hayat boyu izlenmesine dayalı 
verilerin dışında, radyasyonun insan sağlığına etkileri konusunda önemli bir veri tabanı da, 
radyasyon işçilerinin sağlık durumlarının ve aldıkları radyasyon dozlarının her ülkede 
kaydedilmesine dayanan bilgilerdir. 

Bugün nükleer enerjinin yaygın biçimde kullanıldığı ülkelerde radyasyon işçisi olarak 
tanımlanan 5 milyon insan bulunmaktadır (Radyasyon işçilerinin maruz kalabileceği yıllık 
radyasyon doz sınırı da 1990 yılında beş yılın ortalaması 20 mSv olarak sınırlandırılmış 
olup, doğal kaynaklardan alınan radyasyonun dozunun yaklaşık on katıdır). Radyasyon 
işçilerinin yıllık sağlık kontrolleri ile beraber aldıkları radyasyon dozları, ulusal ve uluslar 
arası kurumlar tarafında analiz edilir ve belirli aralıklarla UNSCEAR raporlarında 
izlenebilir. Doğal radyasyonun 10 katına kadar radyasyon alan bu grup içinde şu ana kadar 
hiçbir ülkede herhangi bir kanser tipinde artma saptanmamıştır. Hatta radyasyon 
işçilerinin, genel halka göre daha sağlıklı oldukları gözlenmesine rağmen 'çalışan insanın' 
sağlıklı olduğu gerekçesi ile bu türlü veriler göz ardı edilmektedir. 

Günümüzde, sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olduğu ülkelerde bir insanın radyasyon 
ışınlaması dışında kalan tüm nedenlerle kanserden ölme riski % 20-23, hayat boyu kanser 
teşhisi konulma riski ise % 40 tır. Her kanser vakası ölümcül olmadığı için, kanser olduğu 
saptanan 4 kişiden iki veya üçü kanserden ölmekte, diğerleri yaşamlarını sürdürmekte veya 
başka nedenlerle ölmektedir. Bu nedenle, en kapsamlı radyo-epidemiyolojik araştırmalarda 
bile, tüm vücut dozunun 250 mSv'in altında olduğu değerlerde kanser vakalarındaki artışı 
gözlemek mümkün değildir. Henüz 250 mSv' in altındaki dozlarda gerek kanser gerekse 
de lösemi vakalarında artış olduğuna dair bilimsel bir kanıt olmadığı gibi düşük dozlarda 
radyasyonun faydalı etkileri olduğunu gösteren pek çok araştırma vardır. Buna rağmen, 
UNSCEAR 1958-2006 raporlarında bile bu türlü gözlemler göz ardı edilmiştir (Lucky 
1980,1982). 

2. ÇERNOBİL KAZASI SONRASI GERİYE DÖNÜK DOZ ÇALIŞMALARI 

Çernobil kazasından etkilenen yerleşim yerlerinde 1989 -2000 yıllan arasında Avrupa 
Topluluğunun desteklediği geriye dönük doz çalışmalarında Lünıinesans yöntemi (TL/ 
OSL) Elektron Paramagnetik Resonanas (EPR) ve FISH yöntemleri kullanıldı ve kuramsal 
modellemeler kullanılarak sonuçlar karşılaştırıldı (Bailiff et al, Karaoglu 1996, Stoneham 
et al. 1993; Stoneham et al. 96, Hütt et al 1993 ) Bu çalışmaların sonunda radyo 
epidemiyoloji için anlamlı tek grubun kurtarma işçileri olduğu saptanmıştır. Kazadan 
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birkaç yıl sonra Pripyat kentinde yapılan geriye dönük doz çalışmaları sonunda, şehirde 20 
yıl boyunca yaşayan bir kişinin 2 -2,5 Gy doz almış olacağı saptandı. Bu dozun önemli bir 
kısmını ilk iki yıl içinde almış olacaklardı. Ancak, Pripyat kentinde yaşayan 50.000 kişi, 
kenti 48 saat içinde boşaltıldığı ve gerekli önlemler hemen alındığı için gerek toplam dış 
doz gerekse de tiroit dozları epidemiyolojik çalışmalara konu olacak kadar yüksek değildir. 
Nitekim bunlarda tiroit kanserinde bir artma gözlenmemiştir (Zvanova 1998). Tiroit 
kanserindeki artma, kazadan sonra yörenin sütüyle beslenen ve zamanında önlem 
alınamayan, reaktörden 30 km. daha uzakta bulunan yerleşim yerlerinde, önlemlerin 
alınmasından sonra da kendi yetiştirdikleri ineklerin sütüyle beslenen yetişkin ve özellikle 
çocuklarda gözlendi. Yapılan ölçüm ve modelleme çalışmaları sonunda reaktörde 30 ile 
350 km arasında kalan alan içinde yapılan çalışmalar da serpintiden etkilenen bölgelerde 
20 yıllık birikmiş dozun 10 mGy ile 200 mGy arasında değiştiği saptandı (Bailiff et al. 
2003, Likhtarev et al. 1994; 1996) 

2.1 Çernobil Kazası Sonrası Yürütülen Radyo- Epidemiyoloji Sonuçları 

Dünyada hiç bir kaza bu kadar araştırmaya konu olmadı, ancak etkileri üzerinde 
tartışmaların da sonu gelmedi. Bunun nedeni, kazanın insan sağlığına olan etkilerinin 
büyüklüğü değil, radyasyonun neden olduğu kanser riskinin, radyasyon dışındaki tüm diğer 
nedenlerden çok daha az olması ama daha iyi hesaplanabilmesidir. Çernobil kazasının 
insan sağlığına etkilerini incelemek için dünyanın en üst düzey radyasyon uzmanları 20 yıl 
boyunca çok kapsamlı araştırmalar yürüttüler ve araştırmalarının sonuçları 2006 yılında 
UNSCEAR raporlarında özetlenerek yayınlandı. TAEK (2006 ) de bu konuda çok ciddi 
çalışmalar yaparak Çernobil Serisi başlıklı 7 kitaptan meydana gelen bir doküman ortaya 
koydu. 

Sonuç olarak özetlenirse: Kazadan hemen sonra toplam 237 nükleer reaktör çalışanı 
hastanelik oldu. Bunlardan 134 kişide ani radyasyon hastalığı belirtisi gözlendi. 28 kişi 
hemen, 14 kişi ise 3 ay sonra öldü. 2006 yılında toplam 51 kişinin kazadan doğrudan 
etkilenerek yaşamlarını yitirdiği saptandı. Yaklaşık 700.000 kişi (yaşları 20-45) kurtarma 
ve temizleme işlerinde çalıştı. Bunlardan 1986-87 yıllarında çalışan 200.000 kişinin almış 
olduğu ortalama dozun 250 mSv olduğu saptandı. İncelemeye alınan 800.000 kişide 4.000 
tiroit kanseri tespit edildi, bunun yansından azının radyasyon kaynaklı (1.800 kişi) olduğu 
sonucuna varıldı. Kanser hastalarının çoğu iyileştirildi. 2005 yılına kadar toplam 9 kişinin 
tiroit kanserinden öldüğü belirlendi. Tiroit kanserinin güncel teknoloji ile teşhis kolaylığı 
ve tedaviye kolay cevap vermesi de ayrı bir gerçektir. Çernobil kazasından dolayı kan 
kanseri (Lösemi) ve başka cins kanser olaylarının artması ile ilgili henüz hiçbir bilimsel 
kanıt yoktur. 

Çernobil'in olası uzun süreli etkileri ile ilgili olarak yapılan kuramsal kesti rimlerde, reaktör 
çevresinde değişik düzeyde radyasyona maruz kalan 700.000 kişiden radyasyon nedeniyle 
kanserden öleceklerin sayısı tüm başka nedenlerle kanser olacakların sayısının sadece % 3 
ünden az olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, Çernobil kazasının neden olduğu kanser 
vakalarmdaki artmayı radyo-epidemiyoiojik çalışmalarla belirlemek olanaksızdır, 

Uluslararası Radyasyondan Korunma Kumlu 1990 yılında sivil halkın normal zamanlarda 
yapay nedenlerle etkilenebileceği radyasyon doz list smırmı 5,0 mSv den 1,0 mSv e 
düşürmesi sonucunda Çernobil reaktörü çe vresinde 30 km den uzak kalan, pek çok yerleşim 
yeri de boşaltılmak zorunda kaimdi. Şu anda yerleşimine izin verilmiş olan bölgelerde 
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yaşayanlar yılda 1 mSv den daha fazla doz almamaktadır (Anımsatma: 2,5 mSv, dünyada 
bir insanın doğal çevresinden aldığı radyasyon doz ortalamasıdır). 

Çernobil kazasından etkilen yerleşim alanlarında yaşayanlarının almış oldukları dozların 
saptanması ve buna paralel olarak sürdürülen radyo-epidemiyolojik araştırmalar, düşük 
dozlarda radyasyonun uzun süreli etkilerinin anlaşılması açısından çok önemli bir veri 
tabanı oluşturacağı beklenmektedir. Ancak, 23 yıldır sürdürülen çalışmalara rağmen, 
bilinen risk katsayılarında yani kısa sürede alman yüksek radyasyon dozlarının esas 
alındığı Hiroşima ve Nagazaki kurtulanlarına dayalı yapılan radyo epidemiyolojik 
çalışmalardan elde edilmiş olan radyasyon risk katsayılarından farklı bir değer henüz elde 
edilememiştir. 

2.2 Ural'lardaki Mayak Plütonyum Üretim Tesislerindeki Kaza Ve Techa Nehrine 
Sızıntılar 

Sovyetlerin 1946 yılında Güney Ural'larda kurmuş oldukları Plütonyum üretme tesisleri 
1949 -1951 yılları arasında, radyoaktif atıkların akarsulara sızması ve Kystim kazası 
olarak bilinen atık tankının patlaması nedeni Techa nehrinin (76 m3 hacımdaki aktivite 
100 PBq) kirlenmiş olduğu 1956 de fark edilince nehir boyu 50 km mesafe içindeki tüm 
köyler boşaltıldı. Nehirdeki kirlenme çeşitli barajlarla kontrol altına alınmaya çalışıldı ise 
de yaklaşık 30.000 kişiyi etkilen bu kirlenmenin insan sağlığı açısından düşük dozlarda 
uzun süreli radyasyona maruz kalma açısından yeni bilgiler üretebileceği sanılmaktadır. 

Radyo epidemiyolojik çalışmalar için gerekli olan geriye dönük doz çalışmaları halen 
devam etmekte olup, özellikle düşük radyasyon dozu ile uzun süre yaşamanın etkilerinin 
anlaşılması açısından buralardaki halk kitlesiyle ilgili sağlık bilgileri önemli bir veri tabanı 
oluşturacaktır. 

2.3 Techa Nehri Boyu Yerleşimlerinde Geriye Dönük Doz Çalışmaları 

Techa nehri boyunca yaşayan halkın bireysel dozlarının saptanması için gerekli ön verilere 
paralel olarak bina malzemeleri ile lüminesans (TL/OSL) ve diş minesi ile EPR 
yöntemleri ile çalışmalar '1994 yılında sürdürülmeğe başlamıştır. (Degteva et al. 1994; 
1996 2000; Romanyukha, et al, 1996; 1996a) Techa nehri boyunca iki yerleşim yerinde 
çok kapsamlı ölçümler yapılmağa başlatıldı. Metlino 1956 yılında boşaltılan MAYAK 
işletmesine 7 km uzaklıkta bulunan bir yerleşim yeri Muslymovo ise sızıntılara rağmen 
yerleşimin devam ettiği bir yerleşim yeri olup MAYAK işletmesinden 60 km uzaklıktadır. 
Yapılan ilk ölçümler sonunda Metlino'da 50 yıllık toplam doz ~4—5 Gy olduğu ve dozun 
nehir boyunca uzaklıkla azaldığı gözlenmiştir (Bougrow et al. 1995; Göksu et al. 1996; 
Bougrow et al. 1998). Burada yapılan derinliğe bağlı doz dağılımlarından halkın maruz 
kaldığı radyasyonun enerjisi ve uzaysal dağılımı konusunda bilgi edinilmiştir. Sonuçlar 
bireysel veriler ile birleştirilerek (EPR ve FİSH ) bu gün TRDS 2000 adı ile tanınan veri 
tabanı, toplam ve yıllara bağlı doz dağılımı elde edilmiştir (Kossenko et al 1994; Degteva 
1998; (Meckbach et al. 1996; Göksu et al. .2001). Techa nehrinde MAYAK dan 70 km 
ötede bulunan Musiyumovo yerleşiminde ise doz çalışmaları halkın uzun süre bölgede 
yaşamağa devam etmesi nedeni daha karmaşık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle halkın 
dişlerinde bu gün ölçülen 90Sr miktarından geriye dönük olarak halkın maruz kaldığı doz 
saptanmaya başlanmıştır (SMschkina et al. 2005, Shisehkiaa et al 2006). Sonuç olarak 
bumda da balkın maruz kalmış olduğu dış dozun 50 yıllık toplamının 150 -200 mGy 
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arasında olduğu uluslar arası karşılıklı ölçümler sonunda saptanmıştır ancak bu bölgede 
daha kapsamlı çalışmalar devam etmektedir. 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

iyonlaştırıcı radyasyon ile olası kanser riski arasındaki bağlantı, kanser yapan (kanserojen) 
pek çok başka maddenin etkilerinden çok daha iyi bilinmektedir. Radyasyonun düşük 
dozlardaki etkisi ile kanser riski arasındaki ilişki konusunda bilgilerimizin temelini, 
Nagazaki ve Hiroşima'ya atılan bombalardan hayatta kalanlarını kapsayan, 50 yıldır 
süregelen epidemiyolojik çalışmalar ve her yıl meslekleri nedeni ile doğal radyasyonun 10 
katma kadar doz almalarına müsaade edilen 5 milyon radyasyon çalışanıyla ilgili 
verilerden oluşur. Düşük dozlarda radyasyonun faydalı etkileri olduğunu gösteren kesin 
araştırmalar mevcut ise de radyasyon korkusundan faydalanan pek çok kurum mevcuttur. 
Gerek Japonya'da gerekse başka ülkelerde bu konularda yapılan kapsamlı çalışmalar (son 
yirmi yıllık Çernobil kazasının etkileri dâhil) alçak dozların belirgin hasarlara yol açıp 
açmadığını kanıtlamaktan uzaktır. Bu nedenle özellikle büyük insan kitlelerinin 
etkilenebileceği nükleer kazalarda, gerekli bilimsel, teknik ve yönetimsel önlemlerin 
alınması ve hazırlıklı olunması gerekmektedir 

Sovyetlerin 1946 yılında başlattıkları plütonyum üretme çabaları sonucunda, geniş 
alanların etkilendiği, Güney Ural Dağları ve Techa nehri boyunca yaşayan halkın sağlığı 
ile ilgili çalışmalar son yıllarda yeniden hız kazandı. 2005 yılında ABD, AB ve Rusya'nın 
da içinde bulunduğu çok kapsamlı bir radyo-epidemiyoloji projesi başlatıldı. Özellikle 
Techa nehri kıyı boyunda yaşamış olan toplulukla ilgili radyo epidemiyolojik 
araştırmaların, radyasyonun, uzun süreli ve düşük dozlardaki etkisini anlamak açısından 
çok önemli bir veri tabanı oluşturacağı sanılmaktadır (Bu gruba ait dünyanın hiçbir yerinde 
olmayan ayrıntılı sağlık kayıtları bulunmaktadır). 
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RADYOAKTİF ATIKLAR VE ÇEVRE 

Hasan N. Erten* 

Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü 

Radyoaktif maddelerin üretimi ve barışçıl amaçlarla kullanımı yanında, nükleer silah 
üretimi ve denemelerinden de oluşan radyoaktif atıklar, çevre için çok büyük bir tehdit 
oluşturmaktadır. 1986 yılında Ukrayna'nın Chernobyl kasabasında meydana gelen nükleer 
kaza, sorunun önemi açısında büyük bir göstergedir. Giderek artan radyoaktif atıklar için 
en uygun çözüm bunların yer altına gömülmesidir. Gömülen atıkların zamanla yer altı su 
kaynaklarına ulaşıp yayılması başlıca sorun olmaktadır. Yeraltı su kaynaklarının fiziksel ve 
kimyasal yapısı yanında atık çevresindeki toprak bileşenlerinin iyon tutma özelliklerinin de 
ayrıntılı incelenmesi büyük önem kazanmaktadır. Toprak bileşenleri içinde iyon adsoblama 
özelliği yüksek olanlar, kil mineralleri, doğal zeolitler ve humik maddelerdir. Yeraltı suları 
ile bu bileşenlerin radyoaktif maddelerle etkileşimi başlıca inceleme konusudur. Bu 
doğrultuda Türkiye'nin değişik yerlerinden alınan toprak, kil, zeolit ve humik örneklerinin, 
Cs+, Sr2+, Co 2+, Zn 2+, ve I " iyonlarını tutma özellikleri labaratuvarlarımızda ayrıntılı 
olarak incelenmiştir. Uzunca bir süreyi kapsayan bu çalışmalarda radyokimyasal 
yöntemlerin yanında, FTIR, PXRD, XPS, ToF-SIMS gibi spektroskopik yöntemlerde 
kullanılmıştır. 

*erten@fen.bilkent.edu.tr 
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SAĞLIK BİLİMLERİNDE NÜKLEER UYGULAMALAR 

Perihan Ünak* 

Ege Üniversitesi, Nükleer. Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı Bornova İzmir 35100 

Radyoaktivite ve radyasyon keşfedildiği ilk yıllardanberi sağlık bilimlerinde önemli 
uygulama alanları bulmuştur. Nükleer Tıp, Radyasyon Biyolojisi ve Radyoterapi, 
Dozimetri ve Medikal Radyasyon Fiziği, Beslenme ve sağlıkla ilgili çevresel çalışmalar 
bugün nükleer bilimlerin sağlık ile ilgili alanda önemli uygulama alanlarıdır. Nükleer 
Bilimlerin sağlıkla ilgili en* gelişmiş alanlarından olan Nükleer Tıp'taki uygulamalar 
günden güne artış göstermektedir. Siklotron ve reaktörde üretilen Radyonüklidler ve 
bunlarla hazırlanan radyofarmasötikler hem teşhis hem de terapide önemli rol oynarlar, 
bugün görüntülemedeki uygulamalar daha çok olmakla birlikte terapide uygulamaların 
önemi de gün geçtikçe artmaktadır. PET ve SPECT gibi görüntüleme sistemlerindeki 
teknolojik gelişmeler ile birlikte henüz yaygın olarak kullanılamamakla birlikte bor nötron 
terapi gibi yeni terapi uygulamaları günden güne artmaktadır. Radyonüklid ve 
radyofarmasötikler hem görüntüleme hem de terapide önemli rol oynarlar. Siklotronda 
üretilen radyonüklidler daha çok görüntüleme amaçlı kullanılırken, reaktör ürünü 
radyonüklidlerin terapi uygulamaları da vardır. Emisyon tomografisindeki ilerlemeler 
gelecekte biyokimyasal tanı setlerinin in vivo uygulamalarında yeni ilerlemelere yol 
açacaktır. Burada radyokimyacılar terapötik ve diagnostik uygulamalar için yeni 
izleyicilerin tasarımı ve sentezi için taleplerle yüz yüzyüzedirler. Bu konu ile ilgili olarak 
radyonüklid ve ara molekül üretiminde, biyomoleküllerin işaretlenmesinde ve kalite 
kontrollerinde hızlı, etkili ve otomatik yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç olacaktır. Bu 
sunuda Nükleer Bilimlerin Nükleer Tıp, Radyasyon Biyolojisi ve Radyoterapi, Dozimetri 
ve Medikal Radyasyon Fiziği Uygulamalarından kısa bir kesit verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer Uygulamalar, Nükleer Tıp, Radyofarmasi, Radyasyon 
Biyolojisi ve Radyoterapi, Dozimetri ve Medikal Radyasyon Fiziği 

* perihan.unak@ege.edu.tr 
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NUCLEAR APPLICATIONS IN LIFE SCIENCES 

Radioactivity has revolutionized life sciences during the last century, and it is still an 
indispensable tool. Nuclear Medicine, Radiation Biology and Radiotherapy, Dosimetry and 
Medical Radiation Physics, Nutrition and Environmental Problems Relevant Health are 
significant application fields of Nuclear Sciences. Nuclear medicine today is a well 
established branch of medicine. Radionuclides and radiopharmaceuticals play a key role 
both in diagnostic investigations and therapy-Both cyclotron and reactor produced 
radionuclides find application, the former more in diagnostic studies and the latter in 
therapy. New therapy applications such as bor neutron therapy are increasing by time 
together with the technological improvements in imaging systems such as PET and 
SPECT. Radionuclides and radiopharmaceuticals play important role in both therapy and 
imaging. However cyclotron produced radionulides have been using generally in imaging 
purposes while reactor produced radionuclides have also therapeutic applications. With 
the advent of emission tomography, new vistas for probing biochemistry in vivo have been 
opened. The radiochemist faces an ever-increasing challenge of designing new tracers for 
diagnostic and therapeutic applications. Rapid, efficient and automated methods of 
radionuclide and precursor production, labeling of biomolecules, and quality control need 
to be developed. The purpose of this article is a short interface from Nuclear Medicine, 
Radiation Biology and Radiotherapy, Dosimetry and Medical Radiation Physics 
Applications of Nuclear Sciences. 

Keywords: Nuclear Applications, Nuclear Medicine, Radiopharmacy, Radiation Biology 
and Radiotharapy, Dosimeter and Medical Radiation Physics 
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1.SAĞLIK BİLİMLERİNDE NÜKLEER UYGULAMALAR 

Sağlık bilimlerinde nükleer uygulamalar başlıca 

• Nükleer Tıp 
• Radyasyon Biyolojisi ve Radyoterapi 
® Dozimetri ve Medikal Radyasyon Fiziği 

• Beslenme ve sağlıkla ilgili çevresel çalışmalar 

alanlarında uygulama alanı bulmuşlardır. 

2.NÜKLEER TIP UYGULAMALARI 
Nükleer Tıp'taki işlemler en genel olarak in vitro ve in vivo olarak ikiye ayrılabilir. Bazı 
klinik moleküler ve genotipik in vitro radyoizotopik tetkikler vardır. Bu işlemler bazı 
klinik ve preklinik koşullarda kanser hücrelerinde ilaç direncinden sıtma parazitine kadar 
günden güne artan öneme sahiptir. Ancak Nükleer Tıptaki tetkiklerin çoğu invasif 
olmayan in vivo işlemlerdir. Nükleer tıptaki in vivo işlemler ile hastaya genellikle 
intravenöz nadiren de lokal uygulamadan sonra dağılım ve lokalizasyon hakkında 
fonksiyonel veya metabolik bilgi elde edilir. Bu bilgi doktora bir organın fonksiyonu veya 
bir hastalığın lokalizasyonu hakkında kritik kararlar verme konusunda yardım eder. Veriler 
gama kamera denilen (SPECT veya planar) sistemler vasıtasıyla görüntüye çevrilir ve 
hastalık veya organın durumu hakkında görüntülü bilgi sağlanır. Bu alanda en hızlı gelişen 
teknoloji PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) denilen yeni görüntüleme sistemlerinin 
Nükleer Tıp'ta kullanılmaya başlamasıdır. Bu teknoloji klinisyene moleküler düzeyde bilgi 
sağlar bu nedenle de hastanın önemli sağlık problemlerini daha erken safhada teşhis etmek 
mümkün olabilir [1]. 

2.1.Fonksiyonel Çalışmalar 

Nükleer tıptaki işlemlerin büyük çoğunluğu invasif olmayan in vivo tetkiklerdir. 
Radyofarmasötik hastaya verildikten sonra vücut içinde dağılımı ve lokalizasyonu 
metabolik ve fonksiyonel bilgi verir. Gama kameralardan elde edilen görüntüler doktora 
hastalığın seyri veya lokalizasyonu hakkında kritik kararları vermesini sağlayacak bilgi 
verir. 

En hızlı gelişen teknolojilerden biri olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET), PET 
tomografları denilen özel cihazlar gerektirir. Bu teknik klinisyene hedef organın 
fonksiyonu hakkında moleküler düzeyde bilgi sağlar bu nedenle hastalığın erken teşhisinin 
önemli olduğu durumlarda doktora diğer görüntüleme yöntemleri ile elde edilemeyen çok 
hayati bilgi sağlar. Bugünkü teknolojide ise PET-CT gibi hibrit sistemler x-ışını filmleri 
ile anatomik bilgi sağlarken PET deki fonksiyonel görüntü ile birleştirilince çok sayıda iyi 
ve kötü huylu oluşumların görüntülenmesinde ve tedavisinde vazgeçilmez cihazlar haline 
geîdi. 

2.2 Radyofarmasötik Tanımı: RadyofarrnasötiMer îeşlıis ve tedavi amacı i3e 
kullanılabilen ve uygulandığı zaman hastada hiçbir fizyolojik değişiklik oluşturmayan 
radvoaktif iJaclar olarak tanımlanmışlardır. 
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Tamamen doku yoğunluklarındaki farklılıklara dayanan radyolojik işlemlerden farklı 
olarak, radyofarmasötikierîe dışardan görüntüleme esasen organın yoğunluğundan 
bağımsızdır. Radyofarmasötiklerin belirli bir organdaki lokalizasyon mekanizmaları 
parçacığın fiziksel tutulumu veya antijen antibodı reaksiyonu veya akut miyokart 
enfeksiyonda inorganik fosfatın hiuroksiapatit kristalleri üzerinde birikmesi ile olabilir. 

Radyoizotop (kimyasal şekli bilinmeyen radyonüklid) ve kimyasal şekli iyi bilinen 
radyofarmasötik arasında önemli bir fark vardır. Örneğin, ı : 3I karakteristik fiziksel 
yarıömrü olan bir radyoizotoptur. Biyolojik yarıömrün veya etkin yarıömrün bir anlamı 
yoktur çünkü kimyasal yapısı bilinmemektedir. Diğer taraftan, Na l2 jI olarak biyolojik ve 
etkin yarıömrü olan biyodağılımı ve atılım hızı bilinen bir bileşiktir. 

2.3 İdeal Görüntüleme Radyofarmasötiğinin Özellikleri 

Bozunma Şekli: Bir radyokimyacınm bir radyofarmasötik tasarlarken düşünmesi gereken 
pek çok faktör vardır. Optimal performansa sahip olan bir radyofarmasötik bazı 
karakteristik özelliklere sahip olmalıdır. Bunlardan birincisi bozunan radyonüklid elektron 
yakalaması veya izomerik geçiş ile bozunan bir saf gama ışını salıcısı olmalıdır. Diğer 
parçacık özelliği gösteren radyasyonlar salan alfa ve beta ışıması Yüksek Lineer Enerji 
Transferleri (LET) nedeniyle pek istenmez. Bu enerji sonuçta tamamen vücut içinde 
absorplanır. Vücuttan kaçabilen bazı parçacıklar da kristale ulaşamaz. Sonuç olarak alfa ve 
beta ışınları ile görüntüleme yapılamaz. İlaveten Yüksek LET değerleri nedeni ile hastaya 
çok yüksek bir doz verirler. 

Görüntüleme Enerjisi: Görüntüleme açısından ideal görüntüleme enerjisi 100-250 
keV'dir. Görüntüleme cihazları en iyi bu enerjilerde çalışacak şekilde tasarlanmışlardır. 
Görüntü kalitesi bu enerjilerin altında ve üstünde aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi düşer. 
Bu limitlere rağmen Nükleer Tıpta gama ışını enerjileri 100 keV'in altında olan veya 250 " 901 1 
keV'in üzerinde olan radyonüklidler vardır. Örneğin Tl ve Xe yaklaşık olarak 70-80 
keV enerjili fotonlar salarken 67Ga ve 131I 300 keV ve 364.5 keV enerjili fotonlar salarlar. 
Daha yüksek foton enerjilerinin kullanılması görüntü kalitesini düşürdüğü için daha büyük 
hem duyarlığı hem çözünürlüğü azaltan daha büyük kolimasvon gerektirir. Genellikle ideal 
görüntüleme enerjilerinde kullanılan radyonüklidler 99m Tc,1 'in-, ve ,23I'tür. 

görüntü kalitesi 

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 500 6 0 0 
Enerji (keV) 

Şekil 1. Görüntü kalitesinin foton enerjisi ile değişimi 

Etkin Yaııömür: İdeal olarak, bir radyofarmasöüğin etki a yarıömrü görüntüleme 
süresinden yaklaşık 1.5 defa büyük olmalıdır. Bu hastaya injekte edilebilecek maksimum 
doz ile minimum hasra dozu arasında iyi bir uyum sağlar, böylece sayım istatistiği ve 
görüntü kalitesi optimum olur. Pek çok bileşik eksopensiyei atılım şekli gösterir bu 
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nedenle etkin yanömürleri nispeten uzundur (saniye veya dakikadan günler mertebesine 
kadar). 

Etkin yarıömür ile biyolojik yarıömür ve fiziksel yanömür arasındaki ilişki aşağıdaki 
eşitlikte gösterilmiştir: . 

1 / t(eff) = 1 / t(biol) + 1 / t(fiz ) 

Biyolojik yanömrün çok uzun olması durumunda (karaciğerde sülfür kolloid gibi) 1 / 
t(biol) 0 olur, bu durumda etkin yarıömür fiziksel yarıömre eşit olur. 

Benzer olarak, fiziksel yanömür biyolojik yarıömre göre çok uzun olduğu zaman (örn., 
akciğerde 133Xe gazı), 1 / t(fız) sıfıra yakın çok küçük bir sayı olur ve etkin yanömür 
biyolojik yarıömre eşit olur. 

İdeal etkin yanömrün klasik örneği etkin yarıömrü 6 saat olan "mTc-MDP dir. Kemik 
görüntüleme 4 saat sürer etkin yanömrün test süresine oranı ideal olarak kabul edilen 1.5:1 
dir. Diğer taraftan " m Tc sülfür kolloidin karaciğerde etkin yanömrü 6 saattir fakat 
prosedür yalnızca 1 saat sürer. 6:1 oranı karaciğer için kötü bir görüntüleme performansı 
gösterir, fakat bileşik karaciğerde istenenden daha çok kalır, sonuçta hedef organdaki 
radyasyon dozu artar. Bu özel durumda 9 mTc sülfür kolloid yerine " m Tc 
microaggregated albumin teff 6 saatten 3 saate azaltır, etkin yanömür 3:1 ve radyasyon 
dozu %50 oranında azalır. 

Hedef:Hedef olmayan oranı: Hedef dokudaki aktivitenin hedef olmayana oranı 
önemlidir. Eğer bu oran yeteri kadar yüksek değilse (planar görüntüleme için 5:1 oranı, 
SPECT için 2:1 oram minimumdur) yeteri kadar bilgi vermeyen görüntü elde edilir, ortam 
fonundan patoloji'yi ayırt etmek imkansız hale gelir. Örneğin tiroid görüntüleme 
yapılacağı zaman ideal olarak bütün radyoaktivite tiroidde olur ve boynun herhangi bir 
bölgesinde aktivite yoktur. Radyoiyodun karaciğerde tutulması dozimetrik nedenle arzu 
edilmezken, gerçek görüntüleme çalışmalarında hiç bir zaman aktivite yalnızca bir yerde 
toplanmaz. 

Kemik görüntüleme gibi bazı prosedürler için düşünülmesi gereken iki hedef/hedef 
olmayan oranı bulunur. Yumuşak dokuya karşı kemiği görmek önemlidir, bu nedenle 
kemik/yumuşak doku oranı büyük olmalıdır. Ayrıca kemikteki metastatik lezyonu görmek 
önemlidir, bu nedenle tümör/kemik oranı da yüksek olmalıdır. Bu oranlar çok katlı olabilir; 
eğer tümör/kemik 5:1 ise, tümör/ yumuşak doku oranı 25:1 olur. 

Çok düşük hedef:hedef olmayan oranının sonucu iyi görülemeyen görüntüler olabilir, 
gereksiz radyasyon dozu ile sonuçlanır, görüntü alma gecikir ve işlemin yenilenmesi 
gerekir. Bu eksiklikler ürünün kalitesi ile ilgili tanımlanmamış problemler ile ilgilidir kalite 
kontrolü yapılmamış ise hatanın nereden geldiği anlaşılamaz fakat hastanın renal 
fonksiyonlanndaki bir bozukluk veya ilaç etkileşimleri de kötü görüntünün kaynağı 
olabilir. 

İç Radyasyon Dozimetresi: Radyasyon dozimetrisi konusunda hem hasta hem de Nükleer 
Tıp Teknoloğuna özel bir dikkat göstermek gerekir özellikle hasta konusunda ALARA 
prensibinin gereklerine uyulmalıdır. îyi bir görüntü için yeterli olabilecek en düşük doz 
enjekte edilmelidir. İlaveten, pediatri hastalan için doz hastanın vücut kütlesi oranında 
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düşürülmelidir. Veri toplama zamanı daha kısa olduğu için SPECT görüntüleme planar 
görüntülemeden daha yüksek doz gerektirebilir. 

Radyasyon dozimetrisi ALARA prensibine göre hem hastaya hem de Nükleer Tıp 
Teknologuna özel dikkat gerektirir. ALARA prensibi mümkün olan alınabilecek güvenilir 
en düşük dozu alma (Radiation dose As Low As Reasonably Achievable) demektir ve 
1970 lerin sonunda ortaya atılmıştır ve uygulanmaya başladıktan sonra radyasyon işçilerine 
önemli miktarda doz azalmasını sağlamıştır. Hastaya en iyi görüntüyü sağlayacak mümkün 
olan en düşük doz enjekte edilmelidir. İlaveten, pediatrik hastalar için doz vücut kütle 
oranları ölçüsünde azaltılmalıdır. Veri toplama zamanı daha kısa olduğu için SPECT 
görüntüleme planar görüntülemeden daha yüksek doz gerektirebilir. 

Hasta Güvenliği: Hasta güvenliği de kritiktir, radyofarmasötik hastada hiç bir toksisite 
göstermemelidir. Genel olarak kullanılan bileşikler doğal olarak güvenli iken ve geniş bir 
güvenlik marjı sağlarken, rutin olarak enjekte edilen ilaçlar potansiyel olarak toksiktir. 

Kimyasal reaktivite: " m Tc ' i ideal bir görüntüleme radyonüklidi yapan özelliklerden biri 
de fizyolojik koşullarda onun pirofosfat gibi basit bileşiklerden glukoheptonat gibi şeker 
anologlarına; peptidlerden antibodilere; çözünemeyen kolloidlerden ve makroagregatlerden 
antibiotiklere ve diğer kompleks bileşikler gibi çok çeşitli kimyasallara bağlanabilmesidir. 

İlaveten işaretleme reaksiyonlarında substratın teminine de özel dikkat göstermelidir. Her 
bileşik her radyonüklid ile işaretlenemeyeceği gibi gerçekte işaretlemenin kendisi de gayet 
selektiftir. Kabul edilebilir biyodağılım gösteren bileşikler moleküle bir radyometal veya 
iyot ilave edildiğinde kullanışşız hale gelebilir. Moleküler yapıda çok küçük değişiklikler 
bile sık sık biyodağılımı tamamen değiştirmeye yetebilir. Spesifik bir radyonüklid ile 
işaretlenecek belli bir molekülün optimal yapısını incelemek için çok yoğun araştırmalar 
gerekir. 

Maliyet, Temin edilebilirlik: Radyofarmasötikler önceden ve işaretlendikten sonra 
kararlı olmalıdır. Eğer belli bir bileşik belli bir prosedür için iyi performans gösterirse fakat 
yalnızca bir yerde bulunabiliyorsa onun kullanımı son derecede sınırlıdır. İlaveten, şimdiki 
ekonomik koşullarda radyofarmasötiklerin kullanımı yüzlerce dolarlık maliyet ile sınırlıdır 
ve daha düşük maliyetli olanlar tercih edilir. 

Hazırlama ve kalite kontrol: Bir ilacın hazırlanması basit olmalıdır ve hazırlayıcısının 
değişmesi ile olabilecek çok küçük değişikliklerden etkilenmemelidir. 3 basamaktan daha 
çok olan prosedürler genellikle arzu edilmez. İlaveten, hiç bir karmaşık cihaz ve zaman 
alıcı basamaklar içermemelidir. 

Eğer radyofarmasötikler elde hazırlanıyorsa, yüksek kalitede görüntü elde etmek için ve 
hasta dozunu minimum tutmak için ilacın hazırlandığı her bir baç için kalite kontrolün 
yapılması şarttır. Yetersiz hazırlanmış ilacın neden olduğu farklı biyodağılımlar görüntü 
kalitesinin bozulmasına neden olabilir ve hastaya verilen iç radyasyon dozunu önemli 
miktarda arttırabilir. 

2.4 Nükleer Tıpta Terapi Uygulamaları 

Nükleer tıpta 50 yıldan daha uzun bir süredir thyrotoxicosis ve bazı malin hastalıkların 
terapisi başarı ile yapılmaktadır. Metrastatik kemik ağrısının palyatif terapisinin yanında 
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karaciğer kanseri, lenfoma, nöroendokrin tümörler gibi hastalıkların da gelişen yeni 
uygulamaları günden güne artmaktadır. 

2.4.1 İdeal Bir Terapötik Radyofarmasötiğin Özellikleri 

Bozunma Şekli: Görüntüleme radyofarmasötikierinin tersine terapötik ürünler hücreye 
hasar vermek için tasarlanır. Radyonüklid için tercih edilen bozunma sekli saf beta 
parçacığı salınmasıdır. Yüksek LET değerleri nedeniyle, beta parçacık salıcıları dokuya 
hasar vermek için gayet uygundurlar. Alfa parçacık salıcı radyonuklidler doku dağılımında 
daha az kontrollüdürler, alfa salıcıları daha yüksek LET değerine sahip olmalarına rağmen 
menzilleri çok kısa olduğu için daha az homojenite sağlarlar (alfa salıcıları için birkaç 
mikrometre iken betalar için birkaç mm'den cm'e kadar). Beta ışınlarından daha az hasar 
vermesine rağmen gama ışınları da uygun olabilir. 

Parçacık Enerjisi: Terapi radyonüklidinin amacı hücrede hasar yaratmak olduğu için 
yüksek enerjili parçacıklar tercih edilir. İstenen bir minimum enerji olmamasına rağmen 
Emax >1 meV tercih edilir. Bu yüksek enerjili parçacıkların LET değeri dokuda hasar 
oluşturmaya yeterlidir. 131I gibi bazı terapötik radyonüklidlerle görüntüleme de 
yapılabilinir ve terapötik tedavi sırasında bilgi elde edilebilinir. 

Etkin yarı-ömür= ortalama uzunluk, gün: Genellikle radyonüklid terapiden relatif 
olarak hızlı terapötik etki beklenir, bu nedenle etkin yarı-ömrün saat veya gün 
mertebesinde veya daha uzun olması istenir. îdeal etkin yarıömre sahip terapötik 
radyofarmasötiklere iyi örnekler hiperthyroidizm (teff = 6 gün) terapisi icin I sodyum 
iyodür ve intraartikuler radyasyon sinovektomi (teff = 1.2 gün) terapisi icin Ho-
FHMA'dir. 

Yüksek hedef:hedef olmayan oranı: Hedef:hedef olmayan orani terapötik prosedürlerde 
kritiktir. Düşük hedefıhedef olmayan oranı primer hastalığın yetersiz tedavisi ile 
sonuçlanabilir veya kemik iliğine ve diğer radyosensitif dokulara lethal doz verilmesine 
neden olabilir. Bu ilaçların radyokimyasal saflığını sağlamak özellikle önemlidir. 

Minimal hasta ve personel Radyasyon dozu: Görüntüleme Radyofarmasötiklerinde 
amaç bir defa radyasyon dozu alan hastaya ve hastalara sürekli radyofarmasötik veren ve 
onlardan rutin olarak sürekli doz alan personele olabilecek en düşük radyasyon dozu 
verilecek ortamı sağlamaktır. Genel 3 kural (TDS), 

1) zamanı minimize etmeli (TIME), 
2) mesafeyi maksimum tutmalı (DISTANCE), 
3) uygun zırhlama yapmalı (SHIELDING). 

Terapötik Radyofarmasötik verildikten sonra hastanın hastaneden ayrılabilmesi için genel 
kurallar vardir. Rutin klinik pratikte bu genellikle 131I için uygulanir. Vücut aktivitesi <30 
mCi olduğu zaman veya hastadan 1 m mesafedeki radyasyon doz şiddeti <5 mR/saat 
olduğu zaman hasta taburcu edilebilir. Bu önlemler aile bireyleri ve toplum sağlığı 
açısından riski minimize eder. 

Hasta Güvenliği: Hasta güvenligi .de önemlidir, ideal olarak, terapoük radyofarmasötik 
hastaya hiç bir loksisite vermemelidir. En çok kullanılan bileşikler inherent olarak 
güvenlidir ve geniş bir güvenlik sınırı sağlarken rutin olarak injekte edilen ilaçlar 
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potensiyel olarak toksiktir. Talyum iyonu (Tl+i) örneğin, potensiyel olarak kardiotoksin 
olarak bilinirken, rutin olarak hastalara enjekte edilir. Bu kabul edilebilir bir uygulamadır 
çünkü taşıyıcız durumdaki 201 Tl'in spesifik aktivitesi (birim kütle başına aktivite) çok 
yüksektir. 3 mCi'lik doza (yalnızca 42 ng) karşı gelen 201T1 miktarı çok küçüktür ve 
hastada fizyolojik olarak cevap verecek miktarın çok altındadır. 

131I Nal terapisinde hasta tedavisi ile ilgili diğer "bir konu hastanın iyoda alierjisi 
olabiimesidir. 10 mCi taşıyışız iyod 80 ng elementel iyod içerir bu miktar hastada 
fizyolojik etki oluşturabilmek için çok küçüktür. 

Ucuz, kolay bulunabilir radyofarmasötik: Ucuz ve kolayca bulunabilen terapötik 
radyofarmasötikler gereklidir. Pek çok sıklıkla kullanılabilecek prosedür radyonüklidin 
pahalı olması ve kolayca temin edilebilmemesi nedeniyle kullanılmamaktadır. 

Basit hazırlama and kalite kontrol yöntemleri: Bütün enjekte edilebilen 
farmasötiklerden aşağıdaki özellikleri sağlaması beklenir. 

Sterilite ve apirojenite: Radyofarmasötikler ilaç oldukları için güvenlik konularına 
sterilite ve apirojenisite de dahildir. Parenteral kullanım için tasarlanan herbir ürün steril ve 
apirojen olmalıdır. Sterilite sporlar dahil canlı mikroorganizmaların, yokluğu demektir. 
Steriliteyi kontrol çoğunlukla örnekleri uygun ortamda kültür yapmakla sağlanır. Pirojenler 
tipik bakterial endoksinler olan çözünebilir bileşiklerdir ve insanda ve diğer hayvanlarda 
ateş yaparlar. Atoklavda yok edilemezler, filtre edilemezler ve intratekal olarak enjekte 
edildikleri zaman intravenöz enjeksiyona göre 1000 defa daha etkilidirler. Karmaşık 
tekniklerle çözeltileri deprojenite etmek mümkün olmasına rağmen pirojen olmayan 
reaktiflerin kullanıldığı ilaç ürünleri tercih edilir. 

PirojenTesti tavşan veya Limulus Amoebacyte Lysate test (LAL) testi ile yapılır. Tavşan 
testinde ilaç 3 tavşana mg/kg düzeyinde enjekte edilir, böylece hayvan dozu insan dozuna 
eşit olur. Enjeksiyondan sonra prosedüre uygun olarak rektal sıcaklık ölçülür ve kaydedilir. 
Sıcaklığın değişmesi pirojenik materyalin göstergesidir. Test pirojenlere orta derecede 
duyarlıdır. 

< 

Limulus Amoebacyte Lysate testi test edilecek örneğin lysate of amoebacytes of horseshoe 
crab (limulus polyphemus) isimli deniz canlısı ile incubasyonu ile yapılır. 37°C'de 60 
dakika inkübasyon sonucu opak jel görülmesi pirojenleri gösterir. Bu test basit, hızlı ve 
relatif olarak ucuzdur ve pirojenleri ng/ml düzeyinde gösterir. 

Izotonisite ve fizyolojik pH: Enjekte edilebilir bir ilaç ürünün izotonisitesi %0.9 NaCl 
çözeltisine eşit olmalıdır ve pH yaklaşık olarak kanınki ile aynı olmalıdır (pH 7.5). 
Hipertonik veya hipotonik çözeltilerin enjeksiyonu veya bunların çok yüksek veya çok 
düşük pH'da olması tavsiye edilmez, fakat enjekte edilen bileşiklerin bu 
karakteristiklerinde küçük değişiklikler olması kabul edilebilir. 

Doz Kalihrasyomı: NRC kurallarına göre hastaya verilen her radyofarmasötiğin ve her 
dozun kalibre edilmesi gerekir ve hastaya verilen dozun reçetede verilen dozun ±10% 
kadar değişiklik olması kabul edilebilir. Bu" kalibrasyon hastama aldığı radyasyon 
dozunun mümkün olan en küçük doz kuralının ilave bir güvencesidir ve yüksek kalitede 
görüntü elde etmeye yardımcı olur. Reçetede belirtilmiş olan do7İar yalnızca doktor 
tarafından değiştirilebilir ve değişiklik istek formuna yazılmalıdır. Reçetede belirtilen doza 
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göre %50 sınırlar içinde görüntüleme dozunun uygulanması veya yanlış hastaya yanlış 
radyofarmasötik uygulanması veya reçetesiz bir uygulama artık rapor edilmesi gereken 
yanlış uygulamalar olarak sınıflandırılmaz ancak bütün vücut dozu 5 R'i veya tek bir 
organ dozu 50 R'i aşarsa rapor edilmelidir. 

3. RADYONÜKLİD JENERATÖRLERİ 

Jeneratör dengede olan bir ana/ürün radyoriüklid çiftini içeren bir sistemdir. Kullanılacağı 
zaman ürün ana radyonüklidden uygun bir sistem vasıtasıyla ayrılır. Bu sistemlerin 
kullanımda temel neden kısa yarıömürlü olan ürün radyonüklidin üretildiği yerden daha 
uzakta ve daha uzun süre kullamlabilmesidir. 

3.1. İdeal Jeneratör Sistemleri 

1. Eğer klinik kullanım içinse jeneratör çıkışı steril ve pirojensiz olmalıdır. 

2. Ürünün kimyasal özellikleri ana radyonüklidden farklı olmalıdır. Böylece ikisi 
birbirinden ayrılabilir. Ayırma çoğunlukla kromatografik olarak yapılır. 

3. Jeneratör ideal olarak 0.9% SF ile elue edilebilmelidir ve hiçbir zehirli kimyasal 
reaksiyon içermemelidir. İnsanda kullanımı minimal radyasyon dozu sağlayacak şekilde 
olmalıdır. 

4. Ürün radyonüklid kısa ömürlü gama ışını salıcı olmalıdır, (fiziksel yarı-ömür= saat-
gün). 

5. Ana radyonüklidin fiziksel yarı-ömrü yetrince kısa olmalıdır böylece ürün daha erken 
elüsyon yapabilecek kadar çabuk oluşabilir fakat pratik olarak uzun çalışacak kadar da 
uzun ömürlü olmalıdır. 

6. Ürünün kimyası çok çeşitli bileşikleri hazırlamaya uygun olmalıdır. 

7. Ürünün bozunma ürünü çok uzun ömürlü veya kararlı olmalıdır böylece hastaya daha 
sonraki bozunmalardan ilave doz gelmez, görüntü kalitesi de etkilenmez. 

8. Ucuz, etkili zırhlama ve kullanıcısına minimal radyasyon dozu sağlamalıdır. 

9. Kolaylıkla tekrar doldurulabilmelidir. (99Mo/"mTc jeneratörleri yeniden 
doldurulmaz, fakat uygun bir yerde yeteri kadar tükeninceye kadar bekletilir.) 

3.2. " M o r Tc Jeneratörü: Çalışma Prensibi 

1. Nükleer Tıp Bölümüne gönderilmeden önce 99MO sodyum molibdat yüksek afınitesi 
nedeni ile alimina kolona (A1203; aliminyum oksit) immobilize edilir. 

2. 0.9% SF çözeltisi (eluant) kolondan geçirilir Mo-99'un bozunma ürünü olan sodyum 
perteknetat kolondaki aluminaya ilgisi zayıf olduğu için elue edilir. 

3. Toplanan perteknetat (eluate)zırhlı, vakumlu, steril ve önceden kalibre edilmiş bir 
kaba alınır. 
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4. Perteknetatın kantitatif olarak alınması aliminaya perteknatın afınitesinin çok zayıf 
olması nedeniyledir, fakat molibdat kolona tamamen ve dönüşümsüz olarak bağlanır. 

5. Jeneratör elue edileceği zaman elusyon hacmi dikkatlice kontrol edilmelidir böylece 
her gün relatif olarak sabit radyokonsantrasyon elde edilir. 

vakumlu toplam» J .7 

kurşun zırh T 

Mo-99 içeren |HQS 
alirıuna kolon RBflff 

SF çözeltisi | | 

Şekil 2. Teknesyum jeneratörü 

4. SPECT nedir? 

Tek Foton Salınımlı Bilgisayarlı Tomografi (Single Photon Emission Computerized 
Tomography) çeşitli düzlemlerden alınmış datanın tomografık çözümleme için 
bilgisayardan yararlanılan bir tekniktir. SPECT sistemlerde gama kamerada iki boyutlu 
görüntü üç boyutlu olarak elde edilir ve radyofarmasötiğin üç boyutlu dağılımının 
görüntüsü alınır. SPECT görüntülemede gama kamera ile alınan projeksiyon denilen çok 
sayıda farklı kesitlerde iki boyutlu görüntü alınır ve bu görüntüler tomografık çözümleme 
denilen işlem ile bilgisayarda üç boyutlu hale getirilir. Bu data MRI, CT ve PET de olduğu 
gibi vücuttaki herhangi bir kesitin görüntüsünü elde etmek için de kullanılabilir. 

Çizelge 1. Nükleer Tıpda en çok kullanılan SPECT Radyonüklidleri 

Radyonüklid Bozunma Şekli Yanömür Foton Eneijisi (keV) 

67 
Ga 

EC 78.3 hrs 93,185 

99m 
Tc 

IT 6.01 hrs 141 

111 
In 

EC 67.9 hrs 171,245 

123 
I 

EC 13.2 hrs 159 

201 
Tl 

EC 72.9 hrs 135,167 (Hg-Kal) 
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5. PET nedir? 

PET de SPECT de de olduğu gibi gama ışını ölçümüne dayalı bir görüntüleme sistemi 
kullanılır. PET den farklı olarak SPECT de radyonüklidden doğrudan salman gama ışınları 
ölçülürken PET radyonüklidi pozitron salar, bu pozitronlar birkaç mm ye kadar olan 
mesafeye gidip yavaşlarken birbirinden zıt yönde iki 511 keV eneıjili foton salarlar. rET 
tarayıcı bu fotonlan eş zamanlı olarak algılar böylece lokalizasyon hakkında daha doğru 
bilgi ve SPECT görüntülerine göre daha iyi çözünürlüklü görüntüler elde edilir. SPECT 
sistemler PET e göre daha ucuz olmakla birlikte daha kısmen kolay elde edilebilen daha 
uzun ömürlü radyonüklidler kullanırlar. 

Çizelge 2. PET radyonüklidleri 

Radyonüklid Yanömür (dakika) Pozitron Eneıjisi 
(keV) 

Üretim Şekli 

" C 20.5 960 Siklotron 
U N 10.0 1198 Siklotron 
l 5 0 2.0 1732 Siklotron 
18p 110 634 Siklotron 
<*Rb 1.2 3356 82Sr/"Rb 

6. GELİŞMEKTE OLAN KONULAR 

Hedefe Yönlendirilmiş Tümör Radyoterapi (Targeted tumor radiotherapy) radyonüklidin seçici 
olarak terapi amacı ile tümöre yönlendirildiği bir terapi şeklidir. İdeal hedefe yönlendirilmiş 
radyonüklid terapide yüksek LET değerli partiküler radyasyon salan radyonüklidin hedef 
hücrelerde seçici terapötik etki oluşturması beklenir. Bu amaçla yüksek LET değerli radyasyon 
salan radyonüklidi seçici olarak tümöre yönlendirebilecek uygun bir taşıyıcı moleküle bağlanmış 
olması gerekir. Hedefe Yönlendirilmiş Tümör Radyoterapi fikri ilk defa 1927 de ileri sürülmüş 
olmasına rağmen uygulanmasındaki zorluklar nedeni ile hala üzerinde klinik öncesi araştırmalar 
yapılan radyoiyot tedavisi dışında kısıtlı uygulanan bir terapi şeklidir [2, 28]. Bununla birlikte 
özellikle son yıllarda octreotide (Sandostatin®) ve zevalin gibi bazı peptid ve antikor işaretli 
terapötik radyofarmasötikler kullanıma girmiştir. 

D-Phe-Cys-Phe-D-Trp 

Thr(ol)- Cys-Thr -Lys 

Octreotide (Sandostatin) 

90Y-ZE VALIN 

\ 
Zevalin 

Şekil 3. Radyoimmunoterapi ligandlan 

Hedefe yönlendirilmiş tümör radyoterapide kullanılan ligand özel olarak octreotide veya 
zevalin gibi immun sistem ile ilgili reseptör ligand etkileşimine dayalı bir mekanizma ile 
etkili oluyorsa terapi radyoimmunoterapi olarak isimlendirilir. Hedefe yönlendirilmiş 
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tümör radyoterapide etkili olabilecek diğer ligand ve mekanizmalar hücre DNA sı ile 
etkileşebilecek ajanlar [3-12, estrojen reseptör etkileşine dayalı ligandlar [13-24], 
enzimatik meaknizmalar [25] ve gen terapide [26,27] etkili olabilecek ligandlardır. 

Hedefe Yönlendirilmiş Tümör Terapide Etkili Olabilecek Radypnüklidler 

Çizelge-3'de terapi potansiyeli olan farklı bozunma özellikleri olan potansiyel 
radyonüklidler gösterilmiştir. Bu radyonüklidlerin bazıları partiküler radyasyon ile birlikte 
gama foton ışıması da yaparlar. Bu durum bu radyonüklidleri terapinin izlenmesinde ve 
terapi ile birlikte görüntüleme için de elverişli hale getirir. İlaveten radyonüklid dağılımı 
dışardan izlenebildiği için absorbe edilen dozun izlenmesi de mümkün olabilir. Gama 
ışımasının olmadığı durumlarda bremstrahlung ışıması da işe yarayabilir. Diğer bir çözüm 
ise benzer kimyasal özellikte farklı bozunma özellikleri olan radyonüklid çiftlerini birlikte 
kullanmaktır. Aynı bir elementin bu şekilde farklı bozunma özellikli radyonüklidleri 
mevcuttur. Bu şekilde terapötik radyonüklidi ile terapi yapılırken gama ışıması olan 
radyonüklid ile görüntü almak mümkün olur. " m T c ve ts6Re, 88Y ve 90Y, 123I ve 131I, ı n In 
ve f l 4 mIn bu tip radyonüklid çiftleridir [28]. 

Çizelge 3. Hedefe Yönlendirilmiş Tümör Terapide Potansiyel Radyonüklidlerin Fiziksel 
Karakteristikleri 

Radyonüklid Yarı-Omür Emisyon Maks menzil 
Br 4.42 saat Auger <10 nm 

125j 60.0 saat Auger 10 nm 

211At 7.2 saat Alpha,Auger 65 nm 

169Er 9.5 gün Beta 1 mm 

67Cu 2.58 gün Beta/gama 2.2 mm 

131 j 8.04 gün Beta/gama 2.4 mm 

153Sm 1.95 gün Beta/gama 3.0 mm 

198AU 2.7 gün Beta/gama 4.4 mm 

186Re 3.77 gün Beta/gama 5.0 mm 

165Dy 2.33 gün Beta/gama 6.4 mm 

89Sr 50.5 gün Beta 8.0 mm 

32P 14.3 gün Beta 8.7 mm 

90y 2.67 gün Beta 12 mm 

22 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 H.A.Özgener 

Hedefe Yönlendirilmiş Tümör Terapide Kullanılabilecek Radyonüklidden Beklenen 
ideal Özellikler [29]: 

• Radyonüklidden salınan elektronların enerjisi 40 keV'den düşük olmalı 
• Salınan foton sayısının elektron saysına oranı 2 den az olmalı. 
• Fiziksel yarıömür 30 dakika ile 10 gün arasında olmalı. 
• Ürün radyonüklid kararlı olmalı veya 60 günden daha uzun ömürlü olmalı. 
• Nötron yakalama veya proton-, dötron-, 3He- veya a-parçacıkları olan nükleer 

reaksiyonlar ile kolayca üretilebilmeli. 
• Kimyasal özellikleri taşıyıcı ligandlar ile bağlanmasına elverişli olmalı. 

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ (BNCT) 

Bor Nötron Yakalama Terapisi 1931 de Chadwick'in nötronları keşfinden yalnızca 5 yıl 
sonra Gordon Locher tarafından 1936 yılında önerilmiştir [30]. Bor Nötron Yakalama 
Terapisinde yüksek LET değerli parçacıkların yüksek hasar verici etkisinden yararlanılır. 
Bunun için hedefe bor içeren moleküller injekte edilir, daha sonra termal nötronlar ile 
ışınlanır. Bor atomları oldukça iyi bir tesir kesiti ile (3840b) nötron yakalar ve bu 
reaksiyondan yüksek LET değerli lityum iyonları ve alfa parçacıkları doğar. Bu 
parçacıklar seçici hücresel cerrahi de denilen hücresel düzeyde zor tedavi edilen 
tümörlerde etkili olurken bor içermeyen sağlıklı dokuya hasar vermezler. Bor Nötron 
Yakalama Terapisi çok farklı disiplinlerden katkı gerektiren zor bir terapi şeklidir. Ancak 
Dünyadaki çeşitli merkezlerde insanda uygulamaları mevcuttur. Bu terapi şeklinin 
başarısı toksik olmayan ve kanser hücrelerinde seçici olarak birikebilen bor bileşiklerinin 
elde edilebilmesine bağlıdır. Şimdiki terapi şekillerinde kullanılan bor bileşikleri sınırlı 
düzeyde insan kanser hücrelerine seçicidir. Terapinin başarısını belirleyen diğer konular da 
reaktör ve siklotronların bu amaçla nötron kaynağı kullanılabilmesini sağlayacak şekilde 
geliştirilmeleri, klinikte kullanılabilecek yeterlikte ilaç özelliği taşıyan bor içeren amino 
asitler, porfirinler, nukleositler, aminler, lipoproteinler ve lipozomlar gibi çeşitli bor 
moleküllerinin geliştirilmesi, bu moleküllerin klinik öncesi farmakokinetik çalışmaları, 
biyodağılım çalışmaları,radyasyon doz hesapları, hücresel düzeyde radyasyon biyoloji 
çalışmaları, küçük ve büyük hayvan modellerinde klinik öncesi çalışmalar, fazl kilinik 
çalışmaları gibi çalışmalarının yapılabilmesidir. 

Çizelge-4-de Dünyada nötron yakalama terapisi yapılabilen reaktörler ve özellikleri 
verilmiştir. 

Hastanede Fotonlar ile oluşan Bor nötron Yakalama Terapisi (PhoNeS): Bor Nötron 
terapisinde kullanılabilecek bir diğer kaynak da hastane içinde kullanılan LINACS 
makinalardan elde edilen yüksek enerjili fotonların yüksek atom no' lu atomlar ile 
etkileşmesi sonucunda oluşan nötronlar ile yapılan bor nötron yakalama terapisidir. 

23 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 H.A.Özgener 

Şekil 4. Nötron Yakalama Terapisi 

Çizelge 4. Dünyada Nötron Yakalama Terapisini Uygulayabilen Reaktörler 

Reaktör güç 
(MW) 

F 
n epith 

-2 -1 
(n cm s ) 

D 
n(hızlı) 

su/F 
ıı(epith) 

2 

(Gy cm ) 

Dg whole 

body/F 
n epith 

2 
(Gy cm ) 

STUDSVIK 
(Sweden) (6/2001): 

1 1.8'109 0.76'1013 
-13 

5.2'10 

ESPOO, Helsinki 
(Finland) (9/1998): 

0.25 ı . r ı o 9 
-13 

2.4'10 
-13 

0.5'10 

HFR 
PETTEN, 
HoUand 
(6/2002): 

45 3.3'108 
-13 

8.6'10 10.3'10 3 

Brookhaven 
(BNL) 
(1997): 

3 1.8'109 
-13 

4.3'10 
-13 

1.3'10 

MİT (1999): 5 2. r ı o 8 
-13 

8.6'10 13.0'1013 

TRIGA 
MARK II. 
Pavia, Italy 

(2001) 

0.25 8 

<10 Epith. 

10 1.4'10 Therm. 

TAPIRO 
Italy 
(3/2003): 

0.005 8.0'108 
-13 

4.110 
-13 

3.5'10 

JAERIJRR4 
Japan (1999) 

3.5 13 
5 10 
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NÜKLER ATIK SORUNU VE URANYUM ÖTESİ ELEMENTLERİN 
DÖNÜŞÜMLERİ 
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Nükleer enerjinin kamuoyu tarafından yaygın olarak benimsenmesinin önündeki en büyük 
engellerden biri kullanılmış yakıtların yüksek düzeyli radyoaktif atık olarak 
algılanmalarıdır. Oysa kullanılmış yakıtlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok 
ülkede yeniden işlenip, uranyum ve plutonyum kimyasal olarak ayrılarak atık hacmi büyük 
oranda azaltabilmektedir. Kullanılmış yakıtın yeniden işlenmeden nihai atık gömü 
tesisine gönderilmesi halinde, uzun vadede en büyük radyotoksik etkiye sahip olacak 
element olan plutonyum, yeniden işleme ile atık olmaktan çıkarılmakta ve karışık oksit 
yakıt olarak nükleer reaktörlerde tekrar kullanılabilmektedir. Öte yandan, yeniden işleme 
atığı fısyon ürünleri ile minör aktinitleri içerir. Fisyon ürünlerinin büyük çoğunluğu 
yaklaşık birkaç yüzyıl içinde bozunduğundan bunlar atık olarak uzun vadeli bir sorun 
oluşturmazlar. Ancak neptünyum, amerisiyum ve kuriyumdan oluşan minör aktinitler, 
nispeten uzun yanömürleri nedeni ile, orta vadede nükleer atığın radyotoksik etkisinin 
başlıca nedeni olurlar. Minör aktinitler, kullanılmış yakıttan kimyasal yöntemlerle 
ayrılarak nükleer sistemlerde fısyona uğratılabilseler, onlar da fisyon ürününe dönüşerek 
radyotoksik etkilerini birkaç yüzyıl içinde yitirebileceklerdir. Böylece nükleer atık 
sorununun çözümünde büyük bir adım atılmış olunacaktır. Minör aktinitlerin nükleer 
reaktörlerde ve hızlandırıcı güdümlü alt-yetkin sistemlerde, transmutasyona uğratılarak 
fisyon ürünlerine dönüştürülmeleri mümkündür. Ancak minör aktinit transmutasyonunun 
önünde bir dizi teknolojik engel vardır. Bu engelleri aşabilmek için, pek çok ülkede, minör 
aktinitlerin dönüşümü konusunda araştırma etkinlikleri devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer Atık, Minör Aktinitler, Uranyumötesi Elementler, 
Transmutasyon, Hızlandırıcı Güdümlü Alt-Yetkin Sistemler 
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NUCLEAR WASTE PROBLEM AND TRANSMUTATION OF 
TRANSURANIUM ELEMENTS 

One of the major obstacles that prevents the widespread acceptance of nuclear energy by 
the public is the perception of the spent fuel as nuclear waste. However, the spent fuel is 
reprocessed in many countries and uranium and plutonium are chemically separated from 
the waste. After reprocessing, the volume of the waste is greatly reduced. In this way, 
plutonium which is the major cause of the radiotoxicity of the nuclear waste in the long run 
is thus removed and can be used as mixed oxide fuel in nuclear reactors. After reprocessing 
the remaining waste consists of fission products and minor actinides. Since the majority of 
fission products decays in a few centuries, they do not constitute a waste problem in the 
long run. Minor actinides, namely neptinium, americium and curium, contribute strongly to 
the radiotoxicity of the nuclear waste especially in the first millenium. If minor actinides 
are separated from the spent fuel and fissioned in nuclear systems, they would be 
transmuted into fission products. In that case, a major step would have been taken towards 
the solution of the nuclear waste problem. Minor actinides can be transmuted to fission 
products in nuclear reactors and accelerator-driven subcritical systems. At the present time 
there are unresolved technical problems concerning minor actinide transmutation. Research 
is being currently carried out in many countries to resolve the technical problems regarding 
transmutation. 

Keywords: Nuclear Waste, Minor Actinides, Transuranium Elements, Transmutation, 
Accelerator-Driven Subcritical Systems 
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1. GİRİŞ 

Nükleer enerji kullanımı sonucu ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri, kullanılmış 
yakıttaki uzun yanömürlü radyotoksik elementlerdir. Ancak bu radyotoksik maddeler derin 
jeolojik gömü alanlarında depolanarak bunların biyosfere olası zararlar önlenebilir. Bugün 
için bu tür kalıcı göriıü alanları henüz tamamlanmamış olduğundan, iki ayrı strateji 
uygulanmaktadır. Tek geçişli nükleer yakıt çevrimi uygulanan ülkelerde (ABD, Kanada, 
İsveç, Finlandiya vb.), reaktörden alınan kullanılmış oksit yakıt demetleri reaktör 
alanındaki bekletme havuzlarına nakledilirler. Yaklaşık 10 m derinliğindeki bu havuzlarda, 
10 ile 20 yıl arasında su altında bekletilen kullanılmış yakıtlar daha sonra çoğunlukla 
reaktör alanında bulunan varillere alınırlar. Genellikle çelikten yapılmış ve kaynakla 
kapatılmış bu variller beton ya da benzeri malzemeden yapılmış zırhlarla kaplanarak kuru 
depolama sırasında reaktör çalışanlarının doz almaları önlenir. İkinci strateji ise, 
kullanılmış yakıt yeniden işlenilerek, yakıttaki uranyum ve plutonyumun ayrılması ve 
plutonyumun karışık oksit (Mixed OXide: MOX) yakıt olarak yine reaktörlerde 
kullanılmasıdır. Fransa, Belçika, Japonya, İsviçre gibi bazı ülkelerde yeğlenen bu stratejide 
kullanılmış yakıtın yaklaşık % 95'ini oluşturan uranyum da ayrıldığından yüksek düzeyli 
atığın hacmi önemli ölçüde azalmış olur. Bu süreç sonunda, fisyon ürünleri ve minör 
aktinitlerden oluşan nükleer atık camlaştınlarak (vitrification) yine varillerin içine 
yerleştirilip silolarda saklanır. Tek geçişli yakıt çevrimi ilkesine dayanan birinci stratejide 
1000 MWe gücünde bir reaktör yılda 20 m3 hacminde atık üretirken, yeniden işleme 
yolunun seçilmesine dayanan ikinci stratejide atık hacmi 3 m3 'e kadar düşmektedir. 
Kısacası, plutonyum ve uranyumun kullanılmış yakıttan ayrılması atık hacminde önemli 
bir azalma sağlar. Ancak gerek birinci stratejideki kullanılmış yakıtın gerekse ikinci 
stratejideki camlaştırılmış yeniden işleme atığının kuru depolanması geçici bir süreçtir. 
Önünde sonunda atıkların nihai depolama için nihai atık gömü alanlarına nakledilmeleri 
gerekir. Nihai gömü alanlarında atık depolanmasına ilişkin yapılan onlarca kuramsal ya da 
deneysel araştırma bu tür depolamada atıkların dışarı sızarak biyosfere zarar vermesi 
olasılığının son derecede düşük olduğunu göstermektedir. Ancak bazı ülkelerde nihai 
gömü alanlarının belirlenmesi yöre halkının ve/veya bazı grupların karşı çıkmaları 
nedeniyle bugün atık kabul etmeye başlamış nihai gömü alanı yoktur. Bu tür nihai atık 
gömü tesislerinin öncüsü olması beklenen ABD'nin Nevada eyaletindeki Yucca dağı gömü 
tesisi projesinden de Obama yönetiminin kararıyla bugün için vazgeçilmiştir. ABD'de bir 
tek merkezi atık depolama tesisi (Yucca dağı) yerine birçok yerel fakat daha küçük 
depolama tesislerinin kurulması fikri son dönemde ortaya atılmıştır. Nihai atık depolama 
tesisi yapımına ilişkin en ileri çalışmalar İsveç'in Oskarshamn ve Finlandiya'nın Olkiluoto 
yörelerinde devam etmektedir. 

Yüksek düzeyli atıkların, radyoaktifliklerinin azaltılmasına ve bu şekilde nihai depolamaya 
gidildiği zaman radyotoksik etkilerinin mümkün mertebe en alt seviyeye indirilmesine 
ilişkin bir yol vardır. Bu yol dönüşüm ya da transmutasyondur. Dönüşüm plutonyumun 
(Pu) ve minör aktinitlerin (MA) reaktörlere geri yollanılarak fisyon yapmalarının 
sağlanmasına verilen addır. İlk kez 1972 yılında, H. C. Claiborne tarafından yapılan 
öneriye göre [1], Pu ve tüm MA'ların dönüşümü sağlanırsa, atıkta sadece fisyon ürünleri 
(FP) kalacak ve atığın radyotoksik etkisi yaklaşık 400 yıllık bir süre sonunda doğal 
uranyumun seviyesine inecektir. Bu süre yeniden işlemenin yapılması halinde yaklaşık 
10,000 yıl, yeniden işleme yapılmayıp kullanılmış yakıtın tek geçişli çevrim sonrası atık 
olarak elden çıkarılması halinde 300,000 yıldır. Pu ve MA (neptünyum(Np, Z=93), 
amerisiyum(Am, Z=95), kuriyum(Cm, Z=96)) ların ayrılması halinde nükleer atığın birkaç 
yüzyıl içinde hemen hemen zararsız hale gelmesi nedeniyle, uranyum ötesi elementlerin 
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(TRU, Z>92) uzaklaştırılması nükleer atık sorununun boyutunu mertebeler ölçüsünde 
küçültmektedir. Bu nedenle uranyum ötesi elementlerin dönüşümü ya da transmutasyonu 
konusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde çok sayıda kuramsal ve deneysel araştırmalar 
sürdürülmektedir. 

2. NÜKLEER ATIK ÇEŞİTLERİ 

Bilindiği gibi nükleer yakıt uranyumdan yapılmış olup LWR'larda bu yakıt U235 cinsinden 
%3-5 arasında zenginleştirilmiştir. Enerji üretimi büyük çapta fısyon 

n + U235 -» FP + (2 veya 3)n (1) 

şeklindeki fısyon reaksiyonu ile gerçekleşir. FP ile gösterilen fısyon ürünleri iki tane olup 
olası kütle sayılan 60 ile 170 arasında değişir. Beta-aktif olan FP'lerin çoğu birkaç saat 
içinde p ve y ışınımı yayınladıktan sonra kararlı elementlere dönüşürler. Bazı FP'lerin yarı 
ömürleri ise gün mertebesindedir. Yarı ömrü 8 gün olan I131 buna örnek gösterilebilir. Bir 
kaza durumunda tiroide yerleştiği için ay mertebesinde önemli olan bu fısyon ürününün, 
yan ömrünün kısalığı nedeni ile nükleer atıklar açısından pek bir önemi yoktur. Ancak yarı 
ömürleri yıl mertebesinde olan bazı FP'ler nükleer atığın kısa vadedeki radyotoksik 
etkisinin başlıca nedenidirler. Orta yarı ömürlü FP adı da verilen bu radyoizotopların 
başlıcaları 10.8 yıl yarı ömürlü Kr85, 28.8 yıl yarı ömürlü Sr90 ve 30.1 yıl yarı ömürlü Cs137 

izotoplarıdır. Radyoaktif atıkların reaktörden dışarı alındıktan sonra geçen ilk birkaç 
yüzyıllık zaman sürecinde bu izotoplar atık radyoaktivitesinin başlıca nedenidirler. 
FP'lerden uzun yarıömürlü olanlann sayısı azdır. Ancak iki ya da üç uzun yarı ömürlü 
radyoizotopu atık yönetimi açısından dikkate almak gerekir. Bunlar, 211000 yıl yarı 
ömürlü Tc , 15.7 milyon yıl yarı ömürlü I129 ve 2.3 milyon yıl yarı ömürlü Cs135' dir. 

Uranyumun nötronla etkileşmesi sonucu fısyon dışında oluşan başlıca diğer tepkime 
ışınımlı yakalanmadır (n,y). Bu reaksiyon uranyum ötesi elementlerin oluşumuna yol 
açmaktadır. Örneğin 

n + U238 —> U239 + y (2) 

AAQ 239 
reaksiyonu sonucu oluşan U birkaç gün içinde çift P bozunumu sonucu önce Np 'a 
sonra ise fısil Pu239 'a dönüşür. Daha ağır Pu izotoplan ise Pu239'dan başlayarak ardışık 
ışınımlı yakalanma tepkimeleri sonucu oluşmaktadırlar. Nükleer atıkta önemli bir yere 
sahip olan amerisiyum izotoplannın radyotoksik etkileri nedeniyle önemli olan uranyum 
ötesi çekirdeklerdir. Bunlardan Am241, Pu241'in ya 14 yıl yarı ömürlü p bozunumu sonucu 
oluşur. Am243 ise Pu242'nin ışınımlı yakalanma tepkimesi sonucu oluşan Pu243'ün 5 saat yarı 
ömürlü P bozunumu sonucu ortaya çıkar. Kuriyum ise amerisiyumum ışınımlı yakalanması 
sonucu oluşmaktadır. Şekil l 'deki Am241 dönüşümleri şemasında bazı Cm izotoplannın 
elde edilmesi gösterilmiştir. 
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Şekil 1 Am241 Dönüşümleri 

Am241 'den başlayarak Pu, Am, Cm izotoplarının kullanılmış yakıt içindeki oranları yakıtın 
hangi reaktörde hangi süre ile ve hangi akı altında ışınlanmış olduğuna bağlıdır. Çizelge 
l 'de % 4.2 zenginliğe sahip bir PWR yakıtının 50 GWd/ton yanma oranı ve 4 yıllık 
soğutma süresi sonundaki bileşimi verilmiştir: 

Çizelge 1. Kullanılmış PWR Yakıtının Ağırlık Yüzdesince Bileşimi 

u m v m FP TRU 
0.767 0.552 92.186 5.145 1.350 

Buna göre uranyum izotoplarının kullanılmış yakıttaki ağırlık yüzdesi % 93.505'i 
bulmaktadır. Çizelge 2'de ise bu yakıtın ağırlıkça % 1.35'ini oluşturan TRU'nun yine 
ağırlıkça yüzde bileşimi sunulmaktadır: 

Çizelge 2. Kullanılmış PWR Yakıtındaki TRU'nun Ağırlık Yüzdesince Bileşimi 

Np V u m P u m PuMİ PuMİ Am541 Am243 Cm244 Cu145 

5.33 3.11 46.15 21.19 11.48 7.03 2.81 2.07 0.74 0.07 

Buna göre oluşan MA'ların yakıt içindeki ağırlık yüzdesi %0.149, TRU'lar içindeki ağırlık 
yüzdesi ise % 11.02'dir. 

3. NÜKLEER ATIKLARIN RADYOTOKSİK ETKİSİ 

Bir radyoaktif maddenin sadece Bq cinsinden aktivitesine bakılarak o maddenin 
organizmada Sv cinsinden ne kadar eşdeğer doz soğurulmasına yol açabileceği yani ne 
kadar radyotoksik etki (veya etkin doz) yaratabileceği öngörülemez. Bunun nedenlerinden 
biri soğurulma miktarının radyasyon cinsine (a, P, y veya nötron), soğurulan radyasyonun 
enerjisine göre değişmesidir. Ayrıca radyotoksik etki soğuruimanm gerçekleştiği organa 
bağlı olarak da değişebilmektedir. Soğuruimanm gerçekleştiği organ, radyoaktif maddenin 
vücuda alınış şekline (sindirim veya solunum) bağlı olduğundan; radyotoksik etki, 
maddenin solunum yoluyla mı yoksa sindirim yoluyla mı alındığına bağlı olarak önemli 
farklılıklar gösterebilmektedir. Radyoaktif maddeyi alan kişinin yetişkin ya da çocuk, 
kadın ya da erkek olması da radyotoksik etkiyi belirleyen etmenler arasındadır. Ayrıca 
alınan radyoaktif maddenin vücutta kahş süresi de radyotoksik etkiyi belirleyen bir başka 
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etmendir. Alınan radyoaktif maddede I adet radyoizotop bulunması, buniarm 
aktivitelerinin Bq cinsinden Aj (i-l,..,I) ile simgeiendirimesi halinde, ICRP (The 
International Commission on Radiological Protection), Sv cinsinden radyotoksik etkinin ya 
da etkin dozun H ile gösterilerek 

i 
(3) 

i=l 

şeklinde hesaplanmasını tavsiye etmektedir [2]. Sv/Bq cinsinden ifade edilen doz 
katsayıları, e i(i=l,..,I) ise i'nci radyoizotopun kimliğine, radyoaktif maddenin sindirim 
yoluyla mı yoksa solunum yoluyla mı alındığına, maddeyi alan kişinin cinsiyetine ve 
çocuk olup olmadığına bağlı olarak değişmektedir. Doz katsayıları, ICRP tarafından 
tarafından tavsiye edilen değerler olup, bilgi birikiminin değişimine bağlı olarak zaman 
zaman yenilenirler. Çizelge 3'de bazı aktinitlerin sindirim yoluyla bir yetişkin tarafından 
alınmaları durumunda nSv/Bq cinsinden doz katsayıları verilmiştir [3]: 

Çizelge 3. Bazı Aktinitler için Sindirim Doz Katsayıları (nSv/Bq) 

ı F U * U4» NpÜV Pu*5 O m <N &
 Pui40 Pui4' Pu24i Ami41 AmM CmM CnF 

47 47 44 110 230 250 250 5 240 200 200 120 120 

Çizelge 3 incelendiği zaman Pu241'in doz katsayısının diğer çekirdeklere göre çok küçük 
olduğu görülmektedir. Bu, Pü241'in salt p aktif olarak Am241'e dönüşmesinden, vücutta 
daha büyük tahribata yol açan a aktivitesine sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. 
Aktinitlerin solunum doz katsayıları sindirim doz katsayılarına göre yaklaşık 200 kat daha 
büyüktür. Yani aktinitlerin solunumu yoluyla alınmaları halinde sindirim yoluyla 
alınmalarına göre vücuda verilecek zarar çok daha büyük olur. Aktinitlerin bir gömü 
tesisinden sızarak biyosfere yayılmaları halinde sindirim yoluyla vücuda girmeleri 
solunum yoluyla girmelerine göre çok daha olası kabul edildiğinden sindirim doz 
katsayıları verilmiştir. Çizelge 4'de bazı fısyon ürünlerinin sindirim doz katsayıları 
sunulmuştur. 

Çizelge 4. Bazı Fisyon Ürünleri için Sindirim Doz Katsayıları (nSv/Bq) 

1 jl31 Sr^ Cs1^ Cs Tc jl29 

22 28 13 2 0.64 110 

Çizelge 3'le Çizelge 4 karşılaştırılıra aktinitlerin FP'lere göre daha büyük doz 
katsayılarına sahip oldukları görülür. Bunun tek istisnası I ,29 'dur. Bu izotop tiroid bezine 
yerleşerek daha yüksek radyotoksik etkiye neden olabilmektedir. 

ICRP tarafından belirlenmiş ve Çizelge 3 ile 4'te kısmen verilmiş doz katsayılarını 
kullanarak, Çizelge 1 ve 2'de yer alan kullanılmış yakıt bileşiminden yola çıkarak, 
kollanılmış yakıtın özgül radyotoksik envanterini Sv/g cinsinden hesaplamak- mümkündür. 
Şekil 2'de, Çizelge T de bileşimi verilen kulladürmş yakıt içindeki FP'lerin ve TRU'lann 
özgül radyotoksik envanterinin zamanla değişimi verilmiş ve bu envanter doğal 
uranyumun 19 mSv/g olan özgül radyotoksik envanteri ile karşılaşîmlmıştır. Şekil 3' de ise 
reaktörden alınışından 10 yıl sonra 100 Sv/g'lık özgül radyotoksik envanteri bulunan bir 
TRU örneğinin ve içinde bulunan çekirdeklerin radyotoksik envanterlerinin zamana göve 
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değişimi sunulmuştur. İlk 20 yılda radyotoksik envantere en önemli katkı orta yarı ömürlü 
FP'lerden (Sr90, Cs137, Kr85) gelmektedir. Bu izotopların yarıömürleri 30 yılı aşmadığından, 
Şekil 2'den de görülebileceği gibi, FP radyotoksik etkisi yaklaşık 400 yıl içinde doğal 
uranyum seviyesine inmektedir [4], Bu sürenin bitiminden sonra FP radyotoksik 
envanterinin binlerce yıl boyunca çok az değiştiği görülmektedir. Bunun nedeni uzun yarı 
ömürlü FP'lerdir. 

Şekil 2. Kullanılmış PWR Yakıtının Özgül Radyotoksik Envanterinin Zamanla Değişimi 

Şekil 2'den de açıkça görüldüğü gibi kullanılmış yakıt radyotoksik envanterine TRU'lar 
hakimdir. TRU'ların radyotoksik envaterinin yaklaşık 300000 yılsonunda doğal uranyum 
seviyesine indiği yine Şekil 2' den açıkça görülmektedir. Buna göre TRU'ların kullanılmış 
yakıttan uzaklaştırılmaları halinde, özgül radyotoksik envanter 400 yıl mertebesinde bir 
zaman sürecinde doğal uranyum düzeyine inmiş olacaktır. Bu da nükleer atık sorununun 
onbinlerce yıl mertebesinden birkaç yüzyıl düzeyine indirgenmesi demektir. Bu nedenle 
TRU'ların kullanılmış yakıttan aynlamaları ve mümkünse nükleer yolla daha az 
radyotoksik izotoplara dönüştürülmelerinin sağlanmasında büyük fayda vardır. 
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Şekil 3. Değişik TRU Çekirdeklerini Kullanılmış PWR Yakıtı Radyotoksik Enventerine 
Katkıları 

Şekil 3 incelenirse uzun vadeli TRU radyotoksik envanter düzeyinin 24100 yıl yarı ömürlü 
Pu239 tarafından belirlendiği görülür. 300000 yıl sonunda doğal uranyum düzeyine inme 
durumu da yine büyük çapta Pu239 yanömrü nedeniyledir. Şekil 3'e bakoldığında ilk 1000 
yıl boyunca en önemli radyotoksik etkinin Am241'den geldiği açıktır. Hatta Am241 

radyotoksikliğinin ilk 100 yıl içinde Pu241'in (3 bozumuyla Am241'e dönüşmesi nedeniyle 
arttığı görülür. Yaklaşık 1000 ile 10000'inci yıllar arası radyotoksik envantere en öenmli 
katkı Pu240'dan kaynaklanır. 10000 ile 300000'inci yıllar arası ise envantere en büyük katkı 
Pu239 izotopundan kaynaklanır. Şekil 3 inceleirse en düşük radyotoksik envantere sahip 
çekirdeğin Np237 olduğu görülür. Am241'in a bozunumu sonucu oluşan bu çekirdeğin 
radyotoksik envanteri her zaman doğal uranyumun altındadır. Özet olarak TRU 
radyotoksikliğinin Pu ve Am izotoplarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 
nükleer atığın radyotoksik niteliğinin azaltılması bu elementlerin ayrıştırılarak 
dönüştürülmesine (partitioning and transmutation: P&T) bağlıdır. 

4. YENİDEN İŞLEME 

Kullanılmış nükleer yakıt, atık olarak elden çıkarılmadan önce TRU çekirdeklerinin 
ayrılması halinde, nükleer atık probleminde önemli yol alınacağı açıktır. TRU çekirdekleri, 
plutonyum izotopları ve minör aktinitlerden oluşmaktadır. Bunların kullanılmış yakıttan 
aynlamaları kimyasal yolla gerçekleştirilmekte ve bu sürece yeniden işleme (reprocessing) 
adı verilmektedir. Plutonyumun kullanılmış yakıttan ayrılmasının tarihi, nükleer eneıjinin 
tarihi kadar eskidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında siom bombası yapmak için plutonyum 
eldesi Manhattan Projesinin en önemli halkalarından birini oluşturmuştur. Bugün, LWR 
kullanılmış yakıtında bulunan uranyum ve plutonyum, bazı ülkelerde (Fransa, İngiltere, 
Hindistan, Rusya, Japonya) yeniden işlemeye tabi tutularak geri kalan kısımdan (yeniden 
işleme atığı) ayrılmaktadır. Bu ayırma işlemi PUREX (Plutonium and Uranium Recovery 
by Extraction) adı verilen bir kimyasal yöntem kullanılarak, endüstriyel çapta 
gerçekleştirilmektedir.. Klasik PUREX yönteminde minör aktinitler (Np, Am, Cm) fisyon 
ürünleriyle birlikte nükleer atık içinde kalmaktadır. Başlıca ticari yeniden işleme tesisleri 
İngiltere'nin Sellafıeld (-2350 t HM/y), Fransa'nın La Hague (-2000 t HM/y), Rusya'nın 
Ozersk (-4001 HM/y) ve Hindistan'ın Tarapur (-1001 HM/y) kentlerinde bulunmaktadır. 
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PUREX süreci sonunda kullanılmış yakıttan ayrılan uranyum (RepU: yeniden işleme artığı 
uranyum) kullanılmış yakıtın ağırlıkça büyük kısmını (Çizelge l ' e göre % 93.505'ini) 
oluşturmasına rağmen, kullanılmış yakıtın radyotoksik etkisine katkısı son derecede 
sınırlıdır. Genelde doğal uranyumdan biraz daha zengin olan RepU'nun, 
zenginleştirildikten sonra tekrar LWR yakıtı olarak kullanılması olası ise de doğal 
uranyum fiyatının yeterince düşük olması nedeni ile hemen hepsi yeniden işleme 
tesislerinde depolanmış olarak bekletilmektedir [5]. Yeniden işleme sonunda ayrılan 
plutonyum ise MOX (mixed oxide: (Pu-U)02)) yakıt haline getirilerek Fransa, Almanya, 
Belçika, İsviçre gibi bazı ülkelerde yine LWR yakıtı olarak kullanılmaktadır. 

Klasik PUREX yöntemiyle ayrıştırma (partitioning) yapılırsa, MA'ların hepsi, yeniden 
işleme atığı içinde kalmaktadır. Oysa bir önceki bölümde MA'ların nükleer atığın 
radyotoksik etkisini önemli ölçüde arttırdığını görmüştük. Bu nedenle MA'lan da 
ayrıştıracak şekilde yeniden işleme yapılmasında yarar olduğu açıktır. MA'ların da atıktan 
aynştırılmalannı sağlayan bazı kimyasal yöntemler geliştirilmiştir. Ancak bunların 
PUREX gibi endüstriyel çapta uygulamaları yoktur. MA'lardan Np237, PUREX yöntemine 
küçük bir ilave ile atıktan ayrıştınlabilmektedir. HA (higher actinides) denilen Am ve Cm 
izotoplarının ayrışımı için PUREX'in geliştirilerek bazı yeni kimyasal yöntemler 
bulunmuştur. ABD'de Argonne Ulusal Laboratuarı'nda geliştirilen TRUEX (TransUranic 
Extraction) ve Fransa'da CEA tarafından geliştirilen DIAMEX (DIAMide Extraction) 
yöntemleri bunlardan başlıcalarıdır. PUREX ve MA ayrışımı için geliştirilen türevleri su 
içinde gerçekleştirilen kimyasal tepkimelere dayanmaktadırlar. Bunların dışında son 
dönemde sudan bağımsız bazı kimyasal yöntemler de geliştirilmiştir. Pirometalurjik 
karakterde bulunan bu tür ayrıştırma yöntemlerinin dördüncü nesil bazı reaktör tipleri ile 
birlikte kullanımı düşünülmektedir. Salt elektrik eneıjisi üretimi açısından düşünülürse, 
uranyum fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle yeniden işleme bugün için ekonomik 
görünmemektedir. Ancak atık sorununun çözümü için gerekliliği açık olarak görülen 
yeniden işleme, aynı zamanda dünyadaki enerji kaynaklarının verimli kullanımı açısından 
da gereklidir. Zaten belli bir dönem sonunda ekonomik olması da beklenmektedir. 

5. YAKIT ÇEVRİMLERİ 

Uranyum ötesi elementlerin dönüşümü konusunu doğru perspektife yerleştirebilmek için 
kısa da olsa nükleer yakıt çevrimlerinin bir tekrarı sunulacaktır: 

a) Tek Geçişli Yakıt Çevrimi (Once-Through Fuel Cycle: OTC) 

Bu çevrimde reaktörden çıkarılan kullanılmış yakıt önce kullanılmış yakıt havuzlarında 
sonra kuru depolama tesislerinde bekletildikten sonra nihai gömü tesisine sevk edilir. 
TRU'ların tamamını atık olarak kabul eden bu yöntem uygulanırsa nükleer atıklar 
yüzbinlerce yıl aktifliklerini sürdürürler. Aynı zamanda değerli plutonyum ve uranyum 
izotopları enerji üretiminde kullanılmadan atılacakları için enerji kaynaklarının verimli 
kullanımı açısından da en kötü seçenektir. 

b) Yeniden İşlemeli Yakıt Çevrimi (Reprocessing Fuel Cycle: RFC) 

Bu çevrimde genellikle PUREX yöntemiyle kullanılmış yakıttan uranyum ve pfctonyarn 
ayrıldıktan sonra FP'ler ve MA'lar yüksek düzeyli sıvı alık (High-Level Liquid Waste: 
HLLW) olarak bir süre bekletilirler. Daha sonra camlaştınlip yeniden işleme tesislerinde 
bekletilen bu atıklar sonunda nihai gömü tesislerine nakledilirler. Yeniden işleme artığı 
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uranyum genellikle bekletilirken, plutonyum MOX yakıtı olarak kullanılır. Plutonyum 
diğer TRU'lardan ayrılarak fisyon yoluyla transmutasyona tabi tuttuğu için bu çevrimin, 
nükleer atığın radyotoksik etkisini azaltacağı görülmektedir. Ayrıca plutonyumu yakıt 
olarak tekrar kullandığı için enerji kaynaklarım verimli kullanımı açısından da OTC'ye 
göre daha iyi bir seçimdir. 

c) TRU ve Seçilmiş FP'lerin Dönüşümünü İçeren İleri Yakıt Çevrimi (Advanced Fuel 
Cycle: AFC) 

Bu çevrimde, kullanılmış yakıttaki MA'lar da ya TRUEX, D1AMEX gibi sulu kimyasal 
yöntemlerle ya da pirometalurjik yolla kullanılmış yakıttan ayrıştırılırlar. Bunlar daha 
sonra ya klasik nükleer güç reaktörlerinde ya da sadece transmutasyon için tasarımlanmış 
nükleer sistemlerde dönüşüme uğratılırlar. Bu amaçla hızlandırıcı güdümlü sistemler 
(Accelerator Driven Systems: ADS) de kullanılabilir. Nükleer atığın radyotoksik etkisini 
yaklaşık yarım binyıl içinde yok eden bu çevrim, ekonomik de olduğu takdirde, en iyi 
seçenek olarak görülmektedir. Ancak AFC'nin gerçekleştirilebilmesinin önünde bir dizi 
teknik ve ekonomik engel vardır. 

6. HAFİF SU REAKTÖRLERİNDE DÖNÜŞÜM 

Günümüzdeki nükleer güç reaktörlerinin büyük çoğunluğu LWR'lardir. TRU'ların 
kullanılmış yakıttan ayrıştırıldıktan sonra LWR'larda fısyona uğratılarak dönüşümlerinin 
sağlanması en pratik yol olarak görülmektedir. Yeniden işleme sürecinde, TRU'lardan 
sadece plutonyumun ayrıştırılması, izlenen klasik yol olduğundan; dönüşüm için en pratik 
çözüm bu plutonyumun MOX yakıt haline getirilip LWR'larda kullanılmasıdır. Bugün 
ABD ve Rusya tarafından askeri amaçlı üretilmiş oldukça büyük bir plutonyum stoğu da 
bulunmaktadır. Bu stoğun da MOX yakıt haline getirilip nükleer reaktörlerde tüketilmesi 
düşünülmektedir. İlk MOX yakıt kullanımı 1963 yılında Belçika'daki BR3 reaktöründe 
gerçekleştirilmiştir. Bugün MOX yakıt üretimi İngiltere ve Fransa başta olmak üzere 
Rusya, Hindistan ve Japonya'da da yapılmaktadır. ABD'de de bir MOX tesisinin yapımı 
sürmektedir. Bugün itibanyla Avrupa'da (Belçika, İsviçre, Almanya, Fransa) 30 termal 
reaktör MOX yakıt kullanmaktadır. Ayrıca 20 reaktör MOX yakıt kullanmak üzere lisans 
almış durumdadır. 

MOX yakıtı % 7-8 civarında plütonyumdan oluşmakta, kalan kısım ise seyreltilmiş 
(depleted) uranyum olmaktadır. Plutonyum kalitesi, yani fısil plutonyumun toplam 
plutonyuma oranı, genelde 2/3 civarındadır. MOX yakıtta nötron spektrumu UO2 yakıta 
göre biraz daha serttir. Bunun nedeni Pu240 'ın 1 eV'daki ışınımlı yakalanma rezonansıdır. 
Gerek U235 fisyon tesir kesitine gerekse B10 ışınımlı yakalanma tesir kesitine göre çok 
büyük olan Pu240 ışınımlı yakalanma tesir kesiti 1 eV'un altında az sayıda nötronun 
bulunmasına yol açmaktadır. Genelde, kontrol elemanları, termal nötronların bor 
tarafından yutulması ilkesine göre tasarımlandığından, MOX yakıtta kontrol malzemesinin 
de etkinliği azalmaktadır. Normal işletme sıcaklığında Doppler genişlemesi sonucu 
Pu240 'm resonansmın önemli bir negatif reaktivite etkisi vardır. Reaktör, kapatma 
sürecinde, tam güç-işletme sıcaklığı konumundan sıfır güç-oda sıcaklığı konumuna 
getirilirken, Doppler genişlemesi yok olduğumdan Pu i 4 0 'm resonansında yutf maların 
azalması nedeniylr pozitif bir reaktivite etkisi ortaya çıkmaktadır. PWR'iards pozitif 
reaktivite etkileri moderatördeki bor derişimin! arttırma yoluyla negatif reaktivite 
yaratılarak karşılanmaktadır. Su içinde borun çözünürlük limiti 2500 ppm'dır Ancak 
MÖX yakıtta bu derişim dahi Doppler etkisinin yok olmasından kaynaklanan pozitif 
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reaktivite etkisini karşılayamamaktadır. Bu nedenle yavaşlatıcı-yakıt hacim oranının 2 
olduğu standart PWR kalplerinin %100 MOX yakıt demetleri ile oluşturulmasına imkan 
yoktur. Edinilen deneyimle MOX yakıt demetinin kalpteki payının üst limitin %30 
civarında olduğu belirlenmiştir. Bir MOX demeti başlangıçta 35 kg plutonyuma sahipken 
reaktörden dışarı alındığında bu miktar 25 kg'a düşmektedir. Fakat aynı süreçte UO2 
demetlerinde demet başına 5 kg net plutonyum üretildiğinden, plutonyum bilançosu (2x5-
(35-25)~0) sıfır plutonyum tüketimi ile sonuçlanmaktadır [6], MOX yakıt miktarı bu % 30 
civarındaki düzeyin üzerine çıkarılabilirse reaktörde net plutonyum tüketimi sağlamak 
mümkün olacaktır. Bunun için de kontrol malzemesi (yani bor) tarafından yapılan nötron 
yutulmalarını arttırmak gerekir. Bu da iki yolla sağlanabilir. Bir yol, bor içindeki B10 

yüzdesini doğal değerinin üzerine çıkarmaktır ki bu da bor zenginleştirmesi gerektirir. 
Diğer bir yol ise standart PWR demetlerinde 2 olan yavaşlatıcı-yakıt hacim oranını 
arttırarak spektrumu yumuşatmak olabilir. Bu bağlamda % 100 MOX yakıt kullanan 
tasarım önerileri geliştirilmiştir [7]. 

Plutonyumun % 100 MOX yakıt demetlerinden oluşan PWR'larda bir geçişli kullanımı, Pu 
envanterinin yaklaşık % 30 azalmasını sağlamaktadır. Ancak bu azalmanın dörtte biri 
plutonyum izotoplarının amerisiyuma dönüşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu hesaba göre 
TRU kütlesinde ancak % 22 civarında bir azalma sağlanabilmektedir. Öte yandan MOX 
yakıtın fisyonu dolayısı ile oluşan fisyon ürünleri de mütevazi de olsa radyotoksik etki 
getirmektedirler. Bütün bu etmenler düşünülürse PWR'larda tek geçişli MOX çevriminde 
toplam radyotoksik etkide ancak mütevazi bir düşüş olacaktır [8]. 

MOX yakıtın PWR'lardaki ilk geçişinde plutonyum kalitesinde bir düşüş olmakta, yani 
fisil Pu'nun toplam Pu'ya oranı düşmektedir. Bu nedenle, kullanılmış MOX yakıtın 
yeniden işlenerek içindeki Pu'nun ikinci bir geçişle reaktörde tekrar yakıt olarak 
kullanılmak istenilmesi halinde, MOX yakıt içindeki plutonyum yüzdesini, ilk geçişteki 
%7-8 yerine, % 12'nin üzerine çıkarmak gerekmektedir. Ancak kalitesi nispeten düşük bu 
plutonyum içindeki Pu240 ve Pu242 izotoplarının yutulmaları halinde fisyon yapma 
olasılıkları 100 keV üzeri nötron enerjilerinde hızla artmaktadır. Bu nedenle soğutucu 
(moderator) yoğunluğunda herhangi bir nedenle bir azalma meydana gelirse spektrum 
sertleşeceğinden Pu 240 ve Pu242 fısyonları artacak, bu da soğutucu boşluk reaktivite 
katsayısının pozitif olmasına yol açacaktır. Yani ilk geçişi takiben, kullanılmış MOX 
yakıtı, yeniden işlemeye tabi tutulup, plutonyum yüzdesi % 12'nin üzerine çıkarıldıktan 
sonra ikinci bir geçişte kullanılırsa soğutcu boşluk katsayısı pozitif olmakta ve bu da 
güvenlik açısından kabul edilemeyecek bir durum oluşturmaktadır. Kısacası, standart 
MOX kalp tasarımında köklü bir değişim yapmadan MOX yakıt içindeki plutonyumu 
birden fazla geçişle PWR kalbinde kullanmak mümkün değildir. Ancak standart MOX 
tasanmı değiştirilip, ikinci ve daha sonraki geçişlerde, plutonyum yüzdesini fazla 
yükseltilmeden reaktivite eksiği U235 ilavesi ile giderilirse, soğutucu boşluk katsayısını 
negatifte tutarak MOX içindeki plutonyumun birden fazla geçişte kullanılması mümkün 
olmaktadır [9]. Her ne kadar çoklu geçişle plutonyum envanterini giderek azaltmak 
kuramsal olarak mümkünse de bu süreçte atık içinde amerisiyum miktarının artması 
kaçınılmaz görünmektedir. 

PWR'larda MOX yakıt içinde amerisiyum yüzdesinin artması, tıpkı Pu240/Pu242 

örneklerinde olduğu gibi soğutucu boşluk reaktivite katsayısının pozitif olmasına neden 
olabilmektedir. Bu etkinin görülmemesi için amerisiyum kesri bir üst limit olarak %1 
alınabilmekte ancak bu durumda Pu kesrini %8'in altında tutmak gerekmektedir. Bu da 
plutonyum tüketiminin azalmasına yol açmaktadır [10]. Ayrıca Am241'in 5.5 MeV'lik a 
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bozunumlarının yaklaşık üçte birinde 60 keV'lik y-ışmları da salınmaktadır. Yayınlanan a 
parçacıkları 01 7 'nin (oc,n) reaksiyonuna yol açmakta, bu da amerisiyum oksitin bir nötron 
kaynağı olması sonucunu doğurmaktadır. Amerisiyumun tıpkı plutonyum gibi MOX içinde 
kullanılmaya kalkışılması halinde, MÖX üretim tesislerinde ekstra zırhlama gereksinimi 
ortaya çıkacaktır. Ayrıca amerisiyumun nötron kapması küriyum izotoplarının üretilmesine 
yol açmaktadır. Bugün için amerisiyumun küriyumdan endüstriyel ölçekte ayrılması pek 
olanaklı gözükmemektedir. Cm244, 2.8 W/g yoğunluğunda bir ısı kaynağı olup, 
kendiliğinden fısyon özelliği bu izotopu 1.4x10 nötron/(sxg) şiddetinde bir nötron kaynağı 
yapmaktadır. Ayrıca küriyum termal spektrumda, kendiliğinden fisyonun özelliğinden 
dolayı en kuvvetli nötron kaynağı olarak bilinen Cf252 'ye dönüşebilmektedir. Oluşan 
yüksek nötron aktivitesi nedeniyle küriyumun MOX üretim tesislerinde işlenmesi çok 
problemlidir. Bu nedenle termal spektrum altında çalışıldığı sürece küriyumun geri 
dönüşümde kullanılmaması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca termal spektrumla 
çalışılması halinde amerisiyumun geri dönüşümünden de kaçınılmasında yarar 
gözükmektedir. Kısacası HA'lann PWR'larda geri dönüştürülerek tüketilmesi pek çıkar bir 
yol olarak görünmemektedir. 

7. HIZLI REAKTÖRLERDE DÖNÜŞÜM 

Termal nötron spektrumu altında çift nötron sayılı aktinitler fısil olmayıp daha çok 
ışınımlı yakalanma yaptıkları için, bu aktinit dönüşümlerinin termal reaktörlerde 
transmutasyon açısından çok etkin olmadığını görmüştük. Aşağıda PWR-MOX ve SFR 
(sodium cooled fast reactor) nötron spektrumları altında, bazı çift nötron sayılı aktinitlerin 
yutulmaları halinde fısyona yol açma olasılıkları (OF/GA) yüzde cinsinden verilmiştir [11]. 

Çizelge 4. Bazı Aktinitlerin GF/oa Oranları 

Pu242 Am i 4 j Cm244 

PWR-MOX 2.52 1.12 6.37 
SFR 31.5 13.9 39.0 

Görüldüğü gibi bu aktinitlerin yutulmaları halinde fisyon yapma olasılıkları termal bir 
spektrumdan hızlı bir spektruma geçildiğinde bir mertebe civarında artmaktadır. Hızlı 
spektrum altında fısyona uğrayan aktinit fisyon ürünlerine dönüştüğü için, termal 
spektrumdan hızlı spekturuma geçiş avantajlı gibi gözükmektedir. Ayrıca Cf/aa oranındaki 
artış bu izotopların ışınımlı yakalanma yapma olasılıklarının da düşmesi anlamına 
geldiğinden, Cf252 üretimi de çok daha düşük seviyede gerçekleşecektir. Hızlı reaktörlerin 
aktinitlerin yok edilmesi için kullanımı fikri, hızlı reaktörlerin üretken olmaları fikriyle 
çelişir görünmektedir. Çünkü üretkenlik fisil plutonyum izotoplarını mümkün olduğunca 
çok miktarda üretmeye yöneliktir. Fakat üretken bir reaktörün yakıcı (burner) bir reaktör 
haline getirilmesi çok basittir. Örneğin bir hızlı üretken reaktör, battaniyenin ortadan 
kaldırılması ve yakıt içindeki U238 miktarının azaltılması ile kolaylıkla bir plutonyum 
yakıcı reaktörü haline dönüştürülebilir. Hatta ilk yapılan hızlı reaktörler 
(Clementine(1946), LAMPRE(1961)) plutonyum yakıcısı reaktörler olarak 
tasanmlanmışlardı. Son dönemde başlıca TRU'lan oluşturan plutonyum izotoplarının 
yakılması yoluyla TRU'lann uzun dönemli radyotoksik etkilerinin azaltılması fikri 
doğrultusunda Fransa'da CEA, CAPRA projesini başlatmıştır. CAPRA projesi, EFR 
(European Fast Reactor) tasarımını bir plutonyum yakıcısına dönüştürmeyi 
amaçlamaktadır. MOX yakıt içindeki plutonyum oranı CAPRA tasarımında % 45'e 
çıkartılmıştır. Bu oran yeniden işlemenin PUREX yöntemi ile yapılması durumunda 

38 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 H.A.Özgener 

kuramsal olarak kabul edilebilir en yüksek değerdir. CAPRA yakıtı kullanıldıktan sonra 
reaktör dışına alındığı zaman % 35 plutonyum içerir. % 35'in üzerindeki plutonyum nitrik 
asit içinde çözünürlüğünü yitirdiği için PUREX yöntemini kullanmak mümkün 
olmamaktadır. CAPRA tasarımında plutonyum üretimini önlemek için radyal ve eksenel 
battaniyeler kaldırılarak yerlerine çelik yansıtıcı kullanılması da öngörülmüştür. 

Termal reaktörlerde dönüşüm konusunu incelerken, bu tür reaktörlerde MA 
dönüşümlerinin çok da kolay olmadığını görmüştük. Termal reaktörlerde rastladığımız MA 
kullanımına ilişkin güvenlik problemlerinin benzerlerinin hızlı reaktörlerde de devam ettiği 
görülmektedir. Standart bir hızlı üretken reaktör (U, Pu)C>2 yakıtına Am eklenmesi halinde 
başlıca üç etki görüleceği bilinmektedir: (1) Doppler geri beslemesinde azalma (2) 
Soğutucu reaktivite boşluk katsayısında artış (3) Etkin gecikmiş nötron kesrinde azalma. 

Doppler geri beslemesi, yakıt sıcaklığının artması halinde ışınımlı yakalanma 
resonanslarında görülen genişleme dolayısıyla nötron yakalanmasının artması sonucu 
oluşan negatif reaktivite etkisine verilen addır. Bu etki özellikle düşük enerjideki 
rezonanslarda etkilidir. (Uo.8Puo.2)02 yakıttan (Uo.7Puo.2Amo.ı)02 yakıta geçildiği zaman 
Doppler etkisini temsil eden yakıt sıcaklık reaktivite katsayısının yaklaşık 2.5 kat oranında 
azaldığı saptanmıştır [12]. Bu durum yakıta uranyum yerine amerisiyum eklenmesinin 
Doppler geri besleme etkisini azalttığını göstermektedir. Bu da güvenlik açısından arzu 
edilmez bir durumdur. Bu olgunun fiziksel nedenini anlayabilmek için Şekil 4'de Am241 

ve U238'in 0-1 MeV aralığında ışınımlı yakalanma tesir kesiti enerji bağımlılıkları 
verilmiştir. Şekil 4'de Am241 ac 'sinin U238'inkinin epey üzerinde olduğu görülmektedir. 
Hızlı spektrum üzerinden ortalanmış ışınımlı yakalanma tesir kesiti U için 0.28 b, Am241 

için ise 1.32 b'dır [13]. Buna göre Am241 hızlı grup rştnrmlı yakalanma tesir kesiti 
U238'inkinin yaklaşık 4.7 katıdır. Reaktöre U238 yerine Am241 konulması halinde, hızlı 
nötronlar Am241 tarafından U238 'e göre daha fazla ışınımlr yakalanmaya uğrayacağı için 
U238 resonanslarınm bulunduğu daha düşük enerji bölgesine kadar yavaşlamayı başaran 
nötron sayısı azalacaktır. Bunun sonucu olarak Doppler geri besleme etkisinde küçülme 
görülecektedir. 

Işınımlı yakalanma tesir kesiti (b) 

Şekil 4. Am241 ve U238'in ışınımlı yakalanma tesir kesitleri 

Soğutucu sıcaklığının artması halinde soğutucu genleşmekte ve yoğunluğu azalmaktadır. 
Soğutucu çekirdekleri ile hızlı nötronlar arasında daha az saçılma olduğundan nötron 
spektrumu sertleşmektedir. Am241 ile U238 'in CF/GA oranlarının enerjiye bağrmlılığı 
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karşılaştırılırca, her iki izotop için de bu oranın enerjiye bağlı olarak arttığı görülür. Ancak 
Am241 'in CF/CA oranının U238'inkine nazaran daha büyük olması ayrıca Am241,in D 'sunun 
da (fisyon başına yayınlanan ortalama nötron sayısı) (İMeV'de u=3.37), U238 'in "ü'sunu 
(İMeV'de \)=2.53) geçmesi nedeniyle, reaktör yakıtına U238 yerine Am241 eklendiği zaman 
soğutucu sıcaklık reaktivite katsayısı pozitif ve daha büyük olmaktadır. 690 K soğutucu 
sıcaklığında, şebeke aralığının yakıt çapına oranı 1.24 olan, orta büyüklükte bir kalbe ve 
çelik radyal yansıtıcıya sahip bir SFR'da, yakıt (U0.8Puo.2)02 olduğu zaman soğutucu 
sıcaklık reaktivite katsayısı 0.17 pcm/K iken yakıtın (Uo.7Puo.2Amo.OO2 olması durumunda 
bu katsayı 0.34 pcm/K'e çıkmaktadır [13]. 

1 MeV kinetik enerjili nötronlarla fisyon söz konusu olduğu zaman U 'in gecikmiş 
nötron kesri (5=0.0189 iken Am241 için (3=0.0013'dür. Reaktör kinetiği hesaplarında 
gecikmiş nötron kesrinden çok, etkin gecikmiş nötron kesri, (3etk denilen bir kavram 
önemlidir. (3etk fisyona yol açan nötronlar içinde gecikmiş nötron olarak doğanların 
kesridir. Ani nötronların ortalama yayınlanma enerjisi 1.6 MeV civarında iken gecikmiş 
nötronlar ortalamada 0.5 MeV enerji ile yayınlanırlar. Hızlı reaktörlerde, daha fazla 
enerjiye sahip olmak nötronlar açısından daha yüksek fisyona yol açma olasılığı anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle genelde hızlı reaktörler için etkin gecikmiş nötron kesri, gecikmiş •• T3Q O/i 1 
nötron kesrinden daha küçüktür. Yani petk<P olur. Öte yandan yakıtta U yerine Am 
olduğu zaman, 

Am241 'in 0.5 MeV'in altındaki yüksek ışınımlı yakalanma tesir kesiti 
nedeniyle gecikmiş nötronların fisyona yol açma olasılıkları U 'e nazaran daha düşük 
olur. Bunun sonucu olarak J3etk/p oranı Am241 için U238 'e nazaran daha küçüktür. Örneğin 
(Uo.8Puo.2)02 yakıt için bu oran 0.85 iken yakıt (Uo.6Puo.2Amo.2)02 olursa aynı oran 0.70'd 
düşer [12]. Reaktör güvenliği açısından büyük sakınca oluşturan ani üst yetkinlik durumu 
ancak p/petk oranı l ' i geçtiği zaman söz konusu olur. Amerisiyumlu yakıtta petk değeri daha 
düşük olduğundan ani üst yetkinlik durumuna geçilmesi amerisiyumsuz yakıta nazaran çok 
daha kolaydır. 
Sodyum soğutmalı hızlı reaktörlerde, sodyumun nispeten düşük kaynama sıcaklığı (1156 
K) dolayısıyla bir kaza durumunda soğutucu boşluk reaktivite katsayısı önem kazanır. Bu 
katsayının uranyum yerine amerisiyum kullanılması durumunda nasıl değişeceği de 
önemlidir. Boşluğun oluşması, nötron spektrumunun sertleşmesi anlamına gelmektedir. 
Daha önce de tartıştığımız gibi daha sert spektrum, uranyum yerine amerisiyum 
kullanılması durumunda reaktivitenin artışı anlamına gelmektedir. Dolayısı ile 
(Uo.7Puo.2Amo.OO2 yakıt için sodyum boşluk reaktivite katsayısı (Uo.8Puo.2)C>2 
yakıtınkinden daha büyük ve pozitif olacaktır. 

Yukarıda yaptığımız inceleme; yakıtın içine homojen olarak amerisiyum eklenmesinin, 
Doppler geri beslemesini azaltacağını, soğutucu sıcaklık reaktivite katsayısını arttıracağını, 
etkin gecikmiş nötron kesrini azaltarak ani üst yetkinliği kolaylaştıracağını ve soğutucu 
boşluk reaktivite katsayısını da arttıracağını göstermektedir. Bu bağlamda yapılan 
incelemeler, oksit yakıtlı, 2000-3000 MWt güçte hızlı reaktörlerde yakıta homojen olarak 
amerisiyum eklenmesi halinde yakıt içindeki amerisiyum miktarının güvenlik açısından % 
2-3'ü geçmemesi gerektiğini göstermektedir [14]. 

Amerisiyumun önceki paragraflarda anlatıldığı şekilde yakıtın içine homojen olarak 
katılmasına amerisiyum dönüşümünde homojen yöntem adı verilmektedir. Bu yöntem 
görüldüğü gibi reaktörün bazı güvenlik parametrelerini istenmeyen şekilde etkilemektedir. 
Ayrıca amerisiyum katılmış bu tür yakıtların yeniden işlenmesi halinde özellikle biriken 
küriyum açısından önemli zırhlama problemleri ortaya çıkmaktadır. Amerisiyumun hızlı 
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reaktörlerde dönüşümü için kullanılabilecek bir diğer yöntem heterojen yöntem olarak 
anılır. Bu yöntemde amerisiyum reaktör çevresinde yer alan özel hedef demetlere 
yerleştirilir. Reaktör kalbini oluşturan (U,Pu)02 demetlerin içine katılmaz. Bu yöntemle 
amerisiyumun ve ondan oluşan kliriyumun daha etkin bir şekilde dönüşümü 
sağlanabilmektedir [15]. Amerisiyumun kalbin içine değilde heterojen şekilde sınırdaki 
hedef demetlere yerleştirilmesi durumunda kalp güvenlik parametreleri amerisiyumun 
varlığından fazla etkilenmemektedir. Ayrıca standart yakıt elemanlarında amerisyumun 
varlığından kaynaklanan küriyum üretimi de fazla olmaz. Sınıra yerleştirilen amerisiyum 
demetleri sayesinde dışarıya kaçmakta olan nötronlardan da yararlanılmış olunur. Bu 
nötronların dışarıya kaçmasını azaltmak için amerisiyum yakıtların içine bazı moderator 
malzemelerin de eklenmesi yoluna gidilmektedir. Amerisiyum çubukların detaylı bileşimi 
tasarımlanırken Cm242 'nin a bozunumu sonucu ortaya çıkan çubuk içi helyum basıncını ve 
bozunumdan kaynaklanan ısı üretimini dikkate almak gerekir. Yapılan hesaplamalar ZrH 
moderator çubukları ile karıştırılmış Am0 2 -Mg0 hedef çubuklarından oluşan bir demette, 
% 90 oranında dönüşüm sağlanabileceğini göstermektedir [12]. Bu yöntemde kısıtlayıcı 
faktör uzun süre nötron ışınlanmasına tutulan amerisiyum çubuklarının zarflarının 
dayanıklılığıdır. 

8. HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ REAKTÖRLERDE DÖNÜŞÜM 

(ACCELERATOR-DRIVEN SYSTEMS: ADS) 

Hızlı reaktörlerde U238 yerine yakıta MA'ların ilavesinin reaktör kalbinin güvenlik 
parametrelerini sakıncalı bir şekilde değiştirdiğini görmüştük. Doppler geri beslemesindeki 
ve etkin gecikmiş nötron kesrindeki azalış ve soğutucu sıcaklık/boşluk reaktivite 
katsayılanndaki artış, hızlı ve yetkin sistemlerin MA dönüşümü için bazı sakıncalar 
taşıdığını ortaya koymuştu. Daha 1974 yılında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki bazı 
bilim adamları yetkin yerine alt-yetkin nükleer sistemlerin MA dönüşümü için daha uygun 
olacağını görmüşlerdi [16]. Bundan 10 yıl sonra bazı Japon bilim adamları MA'ların 
dönüşümlerinin sadece bu iş için özel olarak yapılmış özel tesislerde gerçekleştirilmesi 
gerektiğini; hızlı reaktörlerin sadece plutonyum geri dönüşümü için kullanılmasının uygun 
olacağını öne sürdüler [17]. Büyüyen kullanılmış yakıt stoğunda bulunan 14 yıl 
yarıömürlü Pu241'in (3 bozunumu sonucu da oluşabilen Am241 miktarı giderek arttığından, 
MA dönüşümü için tasarımlanmış nükleer sistemlere gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. 

Hızlandırıcı güdümlü sistemlerde temel düşünce yüksek güçlü bir proton hızlandırıcısı 
tarafından güdümlenen alt-yetkin bir reaktörde MA'ların dönüşüme uğratılmasıdır. 
Reaktör kalbinin alt-yetkin olması MA'lı yakıtların güvenlik parametrelerine ilişkin 
sakıncalarını büyük çapta ortadan kaldırmaktadır, ketk, yaklaşık 0.95 civarında olacak 
şekilde bir tasarım yapıldığı için, Doppler geri beslemesi ile gecikmiş nötron kesrindeki 
azalma ile soğutucu sıcaklık/boşluk reaktivite katsayısındaki artış sakıncalı olmaktan 
çıkmaktadır. Sistem alt-yetkin olduğu için çalışması bir dış nötron kaynağının varlığına 
bağlı olmaktadır. Güçlü bir proton demetinin ağır metalden yapılmış bir hedefi ışınlaması 
sonucu oluşan parçalanma (spallation) reaksiyonu sonucu yayınlanan nötronlar gereken dış 
nötron kaynağını oluştururlar. Güçlü bir proton hızlandırıcısı kullanılarak protonlar 1000 
MeV (1 GeV) eneıjiye çıkartılıp parçalanma hedefi üzerine yönlendirilirler. Hedef içindeki 
çekirdeklerle etkileşmeye giren nötronlar daha sonra hedeften çıkarak onu çevreleyen alt-
yetkin kalbe girerler. Bir ADS'nin basitleştirilmiş şeması aşağıda verilmiştir. 
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Proton hızlandırıcısı 

Soğutucu 
(Pb veya Pb-Bi) 

Yakıt elemanları 
((Pu, Am, Cm)02-Mg0) 

Parçalanma hedefi 

Şekil 5. Basitleştirilmiş ADS Şeması 

MA'larda yüksek fısyon hızlarının sağlanması için ADS kalbinde bir hızlı nötron 
spektrumu oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle yavaşlatıcı özelliği olmayan bir 
soğutucu seçilmesi uygun olmaktadır. Soğutucu olarak kurşun ya da kurşun-bizmut 
ötektiği (lead-bismuth eutectic: LBE) en çok tercih edilen seçeneklerdir. Ayrıca bu 
soğutucuların 1700 C dolayındaki yüksek kaynama noktaları, soğutma problemine bağlı 
bir kaza durumunda güvence oluşturmaktadır. Hem Pb hem de Bi'nin çok küçük nötron 
ışınımlı yakalanma tesir kesitlerine sahip olmaları da bir başka avantajdır. Öte yandan 
Pb'nin 327 C, LBE'nin 123 C dolayındaki erime noktası, kapatma ve yakıt değiştirme 
sırasında sistemin Pb kullanılması durumunda 400 C'nin, LBE kullanılması durumunda ise 
200 C'nin üzerinde bir sıcaklıkta tutulması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu yüksek 
sıcaklıklar yapı malzemesi ile ilgili bazı korozyon problemlerine yolaçabilmektedirler. 

Parçalanma hedefi olarak da yine sıvı kurşun ve LBE'nin yeğlendiği söylenebilir. Kurşun 
ve LBE'nin hem soğutucu hem de parçalanma hedefi olarak uygun olmaları önemli bir 
avantaj sağlamaktadır. Bu durum parçalanma hedefinin alt-yetkin kalpten ayrılması 
gereğini ortadan kaldırmaktadır. LBE'nin nispeten düşük kaynama sıcaklığı kurşuna göre 
bir avantajdır. LBE'nin hem kalp soğutucusu hem de hedef soğutucusu olarak kullanılması 
da avantajlı bir durum olacaktır. LBE'nin tek sakıncası hedefteki proton bombardımanı 
altında bizmutun 138 gün yanömürlü a aktif Po210 radyoizotopuna dönüşmesidir. LBE'nin 
soğutucu olarak kullanılması ile ilgili en çok deneyim Rusya'nın nükleer denizaltılannda 
edinilmiştir. Fakat ADS'de kullanımı daha fazla araştırma gerektirir. 

ADS'in çalışması, hızlandırıcı tarafından gönderilen yüksek eneıjili protonların, 
parçalanma hedefi çekirdeklerini "spallation"a uğratarak bu çekirdeklerden çok sayıda 
nötronun yayınlanması ilkesine dayanmaktadır. 1000 MeV kinetik enerjili bir protonun bir 
kurşun çekirdeğini parçalaması yaklaşık 15 adet nötron yayınlanmasına sebep olmaktadır. 
Yayınlanan bu nötronların önemli bir kesri 20 MeV'in üzerinde kinetik enerjiye sahip olup 
nükleer reaktör fiziğinde karşılaşılmayan yükseklikte hıza sahiptirler. Yayınlanan nötronlar 
hedef çekirdeklerde (n,2n), (n,3n) gibi tepkimelere yol açarak daha da fazla nötron 
yayınlanmasına neden olurlar. Parçalanma hedefinin yarıçapı büyüdükçe bu ikincil 
tepkimelerin sayısı artacağından proton başına yayınlanan toplam nötron sayısı da 
artacaktır. Aşağıdaki şekilde 30 cm yançaplı silindir şeklinde kurşundan oluşan bir 
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parçalanma hedefinde proton başına yayınlanan ortalama toplam nötron sayısı ile proton 
enerjisi (GeV) başına yayınlanan ortalama toplam nötron sayısı verilmiştir [18]. 

Nötron verimi (n/p) 

Şekil 6. Proton ve Proton Enerjisi Başına Nötron Verimi 

Şekil 6'da görüldüğü gibi 1000 MeV'lik bir proton toplamda yaklaşık 30 nötron 
yayınlanmasına yol açmaktadır. 1000 MeV'in üzerinde proton enerjilerinde nötron verimi 
proton enerjisine bağlı olarak yaklaşık lineer artmaktadır. Bunun nedeni proton enerjisi 
başına (GeV) yayınlanan nötron sayısının 1000 MeV'in üzerindeki proton enerjilerinde 
yaklaşık sabit olmasıdır. Bü her 40 MeV'lik proton enerjisi artışının bir fazla nötron 
yayınlanmasına neden olması demektir. 1 GeV'in altındaki proton enerjilerinde ekstra bir 
nötron yayınlanması için gereken ilave proton enerjisi 40 MeV'in üstündedir. Ancak 0 
MeV'den 1000 MeV'e doğru gidildikçe bu değer düşerek asimptotik değerine 
ulaşmaktadır. Parçalanma hedefi içinde yüksek enerjiyle yayınlanan nötronlar yine bu 
hedef içindeki çekirdeklerden saçılarak hedefi çevreleyen kalbe ulaşana kadar epey 
yavaşlarlar. Yukarıda bahsettiğimiz kurşun hedefin yarıçapı 10 cm olduğu zaman hedeften 
kalbe geçiş yapan nötronların ortalama enerjisinin 1.42 MeV olur [18]. Hedef yarıçapı 20 
cm'ye çıkartılırsa ortalama nötron enerjisi 0.91 MeV'e, 30 cm'ye çıkartılırsa ise 0.68 
MeV'e düşer. Hızlandırıcıdan parçalanma hedefi içine giren protonlar kinetik enerjilerinin 
bir kısmını "spallation" için kullanırken, bir kısmını da ortama ısı olarak verirler. 600 
MeV'lik protonlar enerjilerinin 2/3'ünü ısı olarak verirken, 800 MeV'de bu değer %57'ye, 
1000 Mev'de ise %51'e düşer [18]. Eğer hızlandırıcı gücü 20 MW ve proton enerjisi 1 
GeV ise, parçalanma hedefinin 10 MW'lik bir soğutmaya ihtiyacı olduğu ortaya çıkar. 
Kurşunun ya da LBE'nin hem hedef hem de soğutucu olarak kullanılması durumunda 
kurşun ya da LBE bir soğutma çevrimi içinde döndürülerek soğutulur. 

Şekil 7'de bir ADS kalbi gösterilmektedir. Kalbin ortasında parçalanma hedefi yer 
almakta; onun çevresini ise değişik aktinit bileşimine sahip üç ayrı yakıt bölgesi 
kuşatmaktadır. Değişik yakıt bölgelerinin kullanımının nedeni tıpkı nükleer güç 
reaktörlerinde olduğu gibi olabildiğince eşit bir güç yoğunluğu dağılımı sağlama isteğidir. 
Kalbi çevreleyen çelik yansıtıcının işlevi kalp tankının (core barrel) hızlı nötronlardan 
dolayı çok fazla malzeme hasarı görmemesini sağlamaktır. Kalpte bulunan yakıtlar 
ADS'nin ömrü boyunca birçok kez değiştirilirken kalp tankı hep yerinde duracaktır. Bu 
nedenle çelik yansıtıcı kullanılmazsa kalp tankı aşırı hasara uğrayıp istenilen mekanik 
özelliklerini yitirebilir, 
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Şekil 7. Üç Yakıt Bölgesi ve Radyal Çelik Yansıtıcıdan Oluşan bir ADS Kalbi 

ADS'de amaç minör hatta özellikle yüksek aktinitleri transmutasyona uğratmak olduğuna 
göre yakıtta sadece sadece amerisiyum ve küriyum izotoplarının olması beklenir. ADS 
yakıtında kullanılacak yüksek aktinitler muhtemelen kullanılmış PWR yakıtından TRUEX 
ya da DIAMEX gibi kimyasal yöntemlerle, birlikte ayrılmış amerisiyum ve küriyum 
olacaktır. Çizelge 1 incelenirse dört yıl soğutulmuş kullanılmış PWR yakıtındaki yüksek 
aktinit bileşiminin % 20'den biraz azı küriyum gerisi amerisiyum şeklinde olduğu 
görülmektedir. Eğer soğutma süresi arttırılırsa küriyumun yüzdesi daha da azalacaktır. Öte 
yandan yüksek aktinitler arasında fisyon yapabilme yeteneği daha fazla olan izotoplara 
sahip element küriyumdur. Bu denli düşük bir küriyum bileşimi ile ADS'lerde 0.95-0.97 
aralığında olması istenen ketk değerini sağlamak mümkün olmamaktadır. Etkin çoğaltma 
katsayısını arttırarak gereken düzeye yükseltmek için ADS yakıtına amerisiyum ve 
küriyuma ek olarak plutonyum eklenmesi gerekmektedir. ADS'ye ilk yakıt yüklenmesinde 
yakıttaki plutonyum, kullanılmış LWR yakıtından yeniden işleme ile elde edilen 
plutonyum olacaktır. Daha sonraki yakıt yüklemelerinde, yakıttaki plutonyumun 
kullanılmış ADS yakıtından alınmış plutonyum olması muhtemeldir. Ancak bu 
plutonyumun içinde fısil olmayan Pu238 izotopu epeyce yüksek oranda bulunacaktır. ADS 
yakıtında kullanılacak plutonyum yüzdesinin belirlenmesinde temel ölçüt, çalıştırma 
dönemi boyunca kalpteki reaktivite değişimini (reactivity swing) minimize ederek, dış 
nötron kaynağı düzeyi değişimi gereksinimini (dolayısı ile hızlandırıcı gücünün değişimi 
gereksinimini) mümkün mertebe ortadan kaldırmaktır. Optimum plutonyum yüzdesi, 
nötron spektrumuna dolayısı ile yakıt ve soğutucu seçimine bağlı olarak değişmektedir. 
Yapılan değişik araştırmalar "reactivity swing"in minimize edilmesi için yakıtta %30 ile % 
50 arasında plutonyum olması gerektiğini göstermektedir. Bu arada yüksek aktinitlerin 
içinde büyük öneme sahip Am241 izotopu fısvon dışında, Şekil l 'de görüldüğü gibi nötron 
yakalayarak bir dizi dönüşüm sonucu Pu23 'a dönüşüp onun fisyonu yoluyla da fisyon 
ürünlerine ayrışabimektedir. 

Yakıtın kimyasal formu tartışmalı konulardan biridir. UO2 ve MOX yakıtlar dolayısıyla 
uranyum ve piutonyumun kimyasal olarak oksit formunda kullanılmasına ilişkin epey 
deneyim kazanılmıştır Ancak ADS yakıtında uranyum bulunmayıp onun yerini yüksek 
aktinitler aldığından. ADS'de oksit yakıt kullanılması LWR'larda oksit yakı: 
kullanılmasından farklılık arzetmekcedir. Yapılan araştırmalar bu tür yakıtlarda erime 
noktasının düştüğünü (UO2 için 3113 K. Amö?. için 2448 K), m i k a m katsayısında azalma 
olduğunu ve kimyasal kararlılığın bozulduğunu göstermektedir, Ayrıca yüksek aktimtü 
tüm yakıtlarda (sadece oksitler değil), Am"41 'in dönüşümüyle oluşan Cm^ırt. 160 gün 
yaruimürle a bozunumu dolayısı ile yakıt çubuğu içinde helyum birikmekte ve bu da yakı; 
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çubuğunun şişmesine (fuel swelling) neden olmaktadır. ADS yakıtı için nitrit yakıtların 
kullanımı da düşünülmektedir. Nitrit yakıtlar daha yüksek ısı iletim katsayıları nedeni ile 
oksit yakıtlara nazaran daha düşük sıcaklıkta çalışma avantajına sahiplerse de N14 'ün C14 'e 
dönüşmesi azot için N15 zenginleştirmesi gerektirmektedir. Bu zenginleştirme ise yakıt 
üretimini hem zorlaştırmakta hem de pahalı hale getirmektedir. 

ADS ortamında yakıtın bileşiminde nispeten kısa bir sürede önemli değişiklikler meydana 
gelmektedir. Başlangıçta yakıtta bulunan amerisiyum kendi fisyonu dışında, ışınımlı 
yakalanma reaksiyonları ve bozunumlar aracılığı ile plutonyum ve küriyum izotoplarına 
dönüşmektedir (Şekil 1). Yakıtın böylesine uç koşullar altında ışınlanması yakıtta yüksek 
radyasyon hasarına sebebiyet verecektir. Bu nedenle oksit ya da nitrit yakıtın bir etkisiz 
matris (inert matrix) içine yerleştirilerek radyasyon ortamına rağmen mekanik 
özelliklerinin korunması ve ısı iletim katsayısının yeterince yüksek olmasının sağlanması 
istenir [19]. Ayrıca yakıttaki etkisiz matris oranı değiştirilerek etkin çoğaltma katsayısı da 
değiştirilebilmektedir [20]. Oksit yakıtlar için en çok tercih edilen etkisiz matrisler MgO ya 
da Mo92 olmaktadır. Buna göre oksit ADS yakıtı ya (Pu,Am,Cm)02-xMg0 (CerCer: 
seramik-seramik) ya da (Pu,Am,Cm)02-xMo92 (CerMet: seramik-metal) olmaktadır. Bu 
oksit yakıtlardan oksijen kaybının önlenmesi için ortalama oksijen atomu sayısı 2 olan 
stoikiometrik oranın x altında tutulmaktadır. Nitrit yakıtlar için en çok tercih edilen etkisiz 
matris ZrN'dir, buna göre nitrit ADS yakıtı (Pu,Am,Cm,Zr)N15 olmaktadır. 

ADS'lerin acil bir durumda kapatılmaları, yetkin reaktörlerden biraz farklıdır. Etkin 
çoğaltma katsayısının azaltılması, dış nötron kaynağı varoldukça, kapatma (shutdown) için 
yeterli olmamakta; kapatma dış nötron kaynağının devreden çıkarılmasına (yani proton 
demetinin durdurulmasına) bağlı olmaktadır [21]. 

9. SONUÇ 

Gerek ADS'ler, gerekse heterojen yöntem kullanan hızlı reaktörler, uranyum ötesi elemant 
dönüşümleri için umut vaad eden seçeneklerdir. Ancak ADS'ler henüz kuramsal tasarım 
aşamasında olup, gerçekleşmeleri için aşılması gereken bir dizi teknolojik engel 
bulunmaktadır. Bu nedenle ADS'lerin .ancak bulunduğumuz yüzyılın ikinci çeyreği 
içindeki bir zaman diliminde hayata geçirilmeleri beklenebilir. Hızlı reaktör teknolojisinin 
önünde de başta ekonomik olmak üzere bazı sorunlar vardır. Dolayısı ile gerek ADS'ler 
gerekse hızlı reaktörlerin TRU transmutasyonu amaçlı kullanımı için zamana gerek vardır. 
Günümüzdeki reaktörlerin büyük çoğunluğu LWR'lardir. Bu reaktörlerde MOX yakıt 
kullanarak TRU'lardan en azından plutonyumun transmutasyonunu sağlamak mümkündür. 
Am ve Cm transmutasyonu için ise termal sistemlerden çok hızlı sistemlerin gerekli olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak tüm TRU'ların transmutasyonunun sağlanması halinde nükleer 
atıklarla ilgili zaman süreci yüz binlerce yıldan, bir kaç yüzyıla inecektir ki bu da çok 
büyük bir kazanım olacaktır. 

45 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 H.A.Özgener 

10. KAYNAKLAR 

[1] Claiborne, H. C., High-level radioactive waste disposal by transmusmutation, Trans. Am. Nucl. Soc., 15, 
91, 1972. 

[2] Actinide and fission product partitioning and transmutation, Status and Assessment Report, OECD/NEA, 
1999. 

[3] Age-dependent doses to the members of the public from intake of radionucides part 5, compilation of 
ingestion and inhalation coefficients, ICRP 72, ICRP, ISBN 0-08-042737-5,1996. 

[4] Wallenius, J., Transmutation of nuclear waste, (www.neutron.kth.se/courses/transmutation/Chapterl.pdf). 
[5] Management of reprocessed uranium: current status and future prospects, IAEA-TECDOC-1529, 2007. 
[6] Actinide and fission product partitioning and transmutation, OECD/NEA Report, 1999. 
[7] Barbrault P.,A plutonium fueled high-moderated pressurized water reactor for the next century, Nucl. Sci. 

Eng., 122,240,1996. 
[8] Plutonium Management in the Medium Term, OECD/NEA Report, 2003. 
[9] Westlen D.,Why Faster is Better-On Minor Actinide Transmutation in Hard Neutron Spectra, PhD Thesis, 

Royal Institute of Technology, Stockholm, İsveç, 2007. 
[10] Wallenius, J., Transmutation of nuclear waste(www.neutron.kth.se/courses/transmutation/Chapter2.pdf). 
[11] Wiese, H. W., Actinide transmutation properties of thermal and fast fission reactors including multiple 

recycling, Journal of Alloys and Compounds, 271-273, 522-529, 1998. 
[12] Wallenius, J., Transmutation of nuclear waste(www.neutron.kth.se/courses/transmutation/Chapter3.pdf). 
[13] Berthou, V., Degueldre, C., Magill, J., Transmutation characteristics in thermal and fast neutron spectra: 

Application to Americium, Journal of Nuclear materials, 320, 156-162, 2003. 
[14] Tommasi, J., Delpech, M., Grouiller, J. P., Zaetta, A., Long-lived waste transmutation in reactors, 

Nuclear Technology, 111, 1 ,133-148, 1995. 
[15] Kloosterman, J. L„ Kiefhaber, E., Rome, M., Tommasi, J., Strategies for the transmutation of 

americium, Netherlands Energy Research Foundation, 9701 ,1997 . 
(www.test.iri.tudelft.nl/~klooster/papers/klooster9701.pdf). 
[16] Foster, D. (ed.), Review of PNL study on transmutation processing of high level waste, Technical 

Report LA-UR-74-74, Los Alamos National Laboratory, ABD, 1974. 
[17] Murata, H., Mukaiyama, T., Fission reactor studies in view of reactor waste programs, 

Atomkernenergie-Kerntechnik, 45, 23 ,1984 . 
[18] Wallenius, J., Transmutation of nuclear waste, 
(ww.neutron.kth.se/courses/transmutation/Chapter4.pdf) 
[19] Chauvin, N., Konings, R.J.M., Matzke Hj., Optimisation of inert matrix fuel concepts for americium 

transmutation, Journal of Nuclear Materials, 274,105-111,1999. 
[20]Wallenius J., Neutronic aspects of inert matrix fuels for application in ADS, Journal of Nuclear 

Materials, 320, 142-146,2003. 
[21]Eriksson M., Cahalan, J.E., Inherent shutdown capabilities in accelerator-driven systems, Ann. Nucl. 

Energy, 29, 1689-1706, 2002. 

46 

http://www.neutron.kth.se/courses/transmutation/Chapterl.pdf
http://www.neutron.kth.se/courses/transmutation/Chapter2.pdf
http://www.neutron.kth.se/courses/transmutation/Chapter3.pdf
http://www.test.iri.tudelft.nl/~klooster/papers/klooster9701.pdf


NÜKLEER TEKNİKLERİN UYGULANMASI 



G. Tuncel 

ÇEVRESEL FORENSİK UYGULAMALARDA NÜKLEER ANALİTİK 
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Çevresel Forensic uygulamalara olan yönelme analitik yöntemlerdeki gelişmelere bağlı 
olarak 19901ı yılların başından itibaren hızla artmıştır. Çevresel forensik, ölçülen indikatör 
parametrelere uygulanan istatistik araçlar yardımıyla verilerden bilgi ekstre etme işlemine 
verilen genel bir isimdir. Petrol deşarjlarının izlenmesinde, atmosferde ve deniz ortamında 
taşınımın incelenmesinde, kirletici kaynaklarının belirlenmesinde söz konusu tekniğin çok 
işe yaradığı gösterilmiştir. Çevresel fornesik uygulamaları genellikle pek çok 
parametrenin aynı örnekte ölçülmesi ve parmak izi gibi kullanılması yaklaşımına 
dayanmaktadır. Bu amaçla kullanılacak parametreler organik veya inorganik 
olabilmektedir. Özellikle eser elementler 1980 li yılların başından beri kaynakaların 
parmak izi olarak kullanılmakta ve sadece çevresel forensik uygulamalarının değil, aynı 
zamanda kriminal forensic uygulamaları için de vazgeçilmez parametreler olmaktadır. 
PIXE, XRF, INAA ve ICP-MS gibi nükleeer veya nükleer ile ilişkili tekniklerin bu alanda 
vageçilmez olmasının nedeni, environmental forensic uygulamalarına çok uygun eser 
element verisi üretebilmeleridir. Bu çalışmada, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nde, 
1990 yılından bu yana, INAA, XRF, ICP-MS gibi nükleer ve nükleer-ilişkili yöntemlerle 
üretilen eser element verilarinin Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine atmosfer yoluyla 
olan taşınımın incelenmesinde ne şekilde kullanıldığı örneklerle tartışılacaktır. 
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GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE Cs-137 GAMA KAYNAĞI 
KULLANILARAK FARKLI METALLER İÇİN KALINLIK 
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Bu çalışmada, gama transmisyon tekniği ile Cs-137 gama radyoizotop kaynağı kullanılarak farklı 
metaller için kalınlık tayini yapılmasına ilişkin deneysel bir inceleme amaçlanmıştır. Çalışılacak 
metaller olarak; endüstride sıkça kullanılan kurşun, çelik, pirinç ve aluminyum seçilmiştir. Sabit 
deney geometrisinde deneyler titizlikle gerçeklenmiştir. Alınan sonuçlar ile çalışılan dört metal için 
kalibrasyon eğrileri çizilmiştir. Çizilen kalibrasyon eğrilerinin sınanması için ise, aynı 
malzemeden numuneler için kalınlık tayini amaçlı sayımlar alınmış ve elde edilen bağıl sayım 
değerlerinden hareketle, her malzemenin kendi malzemesi için çizilmiş kalibrasyon eğrileri 
kullanılarak kalınlıkları tayin edilmiştir. Bu numunelerin konvansiyonel olarak da kalınlık tayinleri 
yapılmış ve gama transmisyon tekniği ile elde edilen kalınlık sonuçlan ile mukayeseli olarak 
irdelenmiştir. Yapılan irdeleme sonucunda, gama transmisyon tekniği ile tayin edilen kalınlık ile 
konvansiyonel olarak tayin edilen kalınlık değerlerinin birbirine hayli yakınsadığı gösterilmiştir. 
Böylelikle, üretim bandında yapılacak endüstriyel uygulamalar için kullanılabilecek kalibrasyon 
eğrileri dört farklı malzeme için çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cs-137, Gama Transmisyon Tekniği, Kalınlık tayini, Kalibrasyon 
Eğrileri, Radyasyonla Ölçüm 

THICKNESS MEASUREMENT FOR THE DIFFERENT 
METALS BY USING Cs-137 GAMMA SOURCE WITH GAMMA 

TRANSMISSION TECHNIQUE 

The purpose of this study is an experimental analysis of thickness measurement for various metals 
with the gamma transmission technique using Cs-137 as the radioisotope source. Lead, steel, brass, 
and aluminum, which are frequently used metals in industry, were chosen for the experiments. As 
the radioisotope source Cs-137 was preferred for the study since it has long half-life, it is mono 
energetic, and it penetrates the metals that were studied. Experiments were observed in the constant 
experimental geometry. Calibration curves for the four metal samples were plotted using the 
obtained results. To test the plotted calibration curves, counts for determining thickness 
measurement were collected for each sample and the obtained relative count values were used in 
conjunction with the plotted calibration curves for each sample to determine its thickness. The 
thicknesses of the samples have been measured with a micrometer and the results were 
comparatively analyzed with the measurement results obtained by the gamma transmission 
technique. The results of the analyses revealed that the thickness measurement values obtained with 
the gamma transmission technique and the thickness measurement values obtained with the 
conventional technique significantly converge to each other and the difference between the two 
values is at an acceptable level. Therefore the reliability of thickness measurements with the 
gamma transmission technique and the resulting calibration curves have been demonstrated. 

Keywords: Cs-137, Gamma Transmission Technique, Calibration Curves, Thicknesss 
Measurements, Radiogauging 
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1. GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın son yansında gelişen nükleer teknikler farklı alanlarda 
uygulanabilmektedir. Bu alanlar arasında, endüstri, tıp, tarım ve hayvancılık ile 
arkeometrik çalışmalar sayılabilir. Nükleer tekniklerin uygulaması kimi kez konvansiyonel 
tekniklere göre hayli pratik, çabuk ve hassas sonuçlar verebilmekte ve bu nedenle de tercih 
edilir olmaktadırlar [1,4]. 

Nükleer tekniklerin uygulama prensipleri farklı olabilmektedir. Bu çalışmada, radyasyonla 
ölçüm (radiogauging) tekniklerinden biri olan gama transmisyon tekniği ile çalışılmıştır. 
Radyasyon ile ölçme tekniğinde (radiogauging), radyasyon yardımıyla ilgili ölçümler 
yapılıp bunları yorumlayarak sonuca ulaşılmaktadır. Bu sistemlerin, diğer alışılmış 
yöntemlerden birçok noktada üstünlüğü bulunmaktadır. Diğer yöntemlere göre daha ucuz, 
portatif, duyarlı ve güvenilir olması radyasyonla ölçme sistemlerinin uygulama alanlarını 
artırmıştır [1,4]. 

2. GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ 

Gama transmisyon tekniği, endüstride, genellikle kalınlık, yoğunluk ve seviye, gibi 
ölçümlemelere ilişkin olarak kullanılan, duyarlı bir metottur. Bu tür parametrelerin, 
ölçümü yapılan cisme yada sisteme zarar vermeden ve hassas bir şekilde ölçülmesi, 
konvansiyonel metotlarla her zaman mümkün olmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda da 
özellikle tercih edilen teknik olmaktadır. 

Radyasyon ile ölçme tekniklerinde biri olan gama transmisyon tekniği, gama ışınlarının 
maddeye nüfuz edebilme ve malzemeyi kat edebilme özelliğine dayanmaktadır. Bu teknik, 
kaynaktan çıkan radyasyonun malzemeyi kat ederek geçen miktarının ölçülmesi ile 
gerçekleştirilmektedir. Gama transmisyon tekniğinin genel prensip şeması Şekil l 'de 
görülmektedir [4,5]. 

1NKak ntttj »Ml«yk> 

\ 

•YÜM.ticJ 

M»U«m» 

Şekil 1. Gama Transmisyon Tekniğinin Genel Şeması. 
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Maddeden geçen radyasyon şiddeti eksponansiyel olarak azalmaktadır. Bu söylemin 
matematisel ifadesi [4,5]. 

I = I0e~^ (1) 

olmaktadır (Ref.). 

Burada; 

I : Kaynak ve dedektör arasındaki % yoğunluk kalınlığındaki malzemeden elde 
edilen sayım. 

/ 0 : Malzeme olmadan elde edilen sayım. 

l-lm : Kütle soğurma katsayısı 

X : Yoğunluk kalınlığı 

temsil etmektedir. 

Burada yoğunluk kalınlığı anlamında kullanılan soğurucu malzemenin yoğunluğu p, 
malzeme kalınlığı olmak üzere şu şekilde tanımlanmaktadır. 

x = px' (2) 

Elde edilen sayımların standart sapması ise: 

= (3) 

şeklinde hesaplanmaktadır. 

Gama ışınlan kullanılan ölçüm sistemlerinde, seçilen bir radyoizotopun sistem için, ideal 
uygunlukta dalga boylarında ışınım yapmasını sağlamak genellikle olanaksızdır. Bu 
nedenle, ölçüm için gerekli ve yeterli dalga boyunda ışınım yapan radyoizotopu seçmek 
gerekmektedir [4]. 

Yayınlanan ışınlar, her radyoizotop için kendine özgüdür. Bu bağlamda, gama radyasyonu 
kullanılarak yapılacak ölçümlerde, sisteme ve sistemin amacına uygun radyoizotop seçimi 
önem arz etmektedir. 

Seçim yapılırken iki faktör önemlidir. Bunlar; 

• Gama aktif radyoizotopun yayınladığı enerji ve 
• Radyoizotopun aktivitesi 

olmaktadır. 
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Radyoizotopun yayınladığı ışınların dalga boyu küçüldükçe radyasyonun enerjisi 
artmaktadır. Bu da giriciliğin artması artması anlamına gelmektedir. Bu durum; 

uw-jfa M 

ifadesinde kendini kolayca göstermektedir [2,3] 

Radyoizotopun yayınladığı radyasyon miktarını ise aktivitesi ile belirlenmektedir. Birim 
zamanda bozunan radyoizotop miktarı olan aktivite, radyasyonla ölçüm sistemleri için, bu 
bağlamda önemlidir. Sistemin düzeneğine ve amacına uygun aktivitedeki radyoizotop 
seçilmesi, amaca uygun güvenilir sonuçlara ulaşılması anlamına gelmektedir. 

3. GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE KALINLIK ÖLÇÜMÜ 

Kalınlık ölçümleri farklı amaçlar için uygulanabilmektedir. Örneğin; atıkların derinliğinin 
ölçüm işlemelerinde, boruların iç duvarlarının ölçümünde ve gemilerde metallerin kalınlık 
kontrollerinde, beton veya benzeri malzemelerin içindeki boşlukların kontrollerinde ve 
metallerin korozyon ve erozyona uğramaları sonucundaki metal incelmelerinin ölçümünde 
kullanılabilmektedirler. Çoğu kez, bu ölçümlerin belli periyotlarla tekrar edilmesi 
gerekmektedir [4,5]. 

Burada, gama ölçümlerinde. 

I = I f - * ' (5) 

ifadesinden yararlanılmaktadır. Burada |ieff etkin soğurma katsayısını temsil etmektedir. 

Denklem 3.5'in %'e göre türevini alırsak, 

dl 
— = - M e f f P d x (6) 

elde edilmektedir (Ref.) 

Denklem 6, geçen radyasyon yoğunluğundaki değişmelerin doğrudan malzemenin 
kalınlığıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Yine bu ifade, daha büyük yutulma katsayısı 
ile daha yüksek yoğunluktaki gama ışınlarının daha net ve hassas ölçümler sağlayacağını 
göstermektedir. 

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada, gama transmisyon tekniği ile Cs-137 gama radyoizotop kaynağı kullanılarak 
farklı metaller için kalınlık tayini yapılmasına ilişkin deneysel bir inceleme gerçeklenmiştir 
[5]. Cs-137 gama radyoizotop kaynağının, bu çalışma için radyasyon kaynağı olarak 
seçilmiş olmasının nedeni; mono enerjitik (tek enerjili) bir radyoizotop kaynak olması, 
eneıji seviyesinin 0,667 keV olarak, çalışılacak metal numuneler için uygun olması ve yan 
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ömrünün 30 yıl olması nedeniyle ölçümlerde çalışılan zaman aralığı için aktivite 
düzeltmesi yapılmadan çalışılabiliyor olmasıdır. 

Deneyde kullanılan malzemeler, özellikle endüstride kullanım alanı geniş olan 
malzemelerden seçilmiş olup, dört farklı malzeme ile deneyler gerçeklenmiş 
bulunmaktadır. Kullanılan malzemeler; kurşun, çelik, pirinç ve alüminyumdur. 

Gama transmisyon tekniği ile kalınlık ölçümü, çoğu kez üretim bandında tercih 
edilmektedir. Bir başka deyişle sürekli üretim şartlarında kullanım söz konusu olduğu için, 
sanayide üretimin ana malzemeleri olan bu dört metal ile çalışılması yoluna gidilmiştir. 

Radyoizotop kaynak ve numuneler hazırlandıktan sonra, tüm numunelerle çalışmaya 
uygun ve Şekil l 'de verilen prensip şemasına uygun olarak bir deney düzeneği 
kurulmuştur. Oluşturulan sabit deney geometrisinde deneyler titizlikle gerçeklenmiştir. 

Deneylere başlanmadan ve radyoizotop kaynak yerleştirilmeden önce, doğal ortam 
radyasyonu (background) ölçülmüştür. Daha sonra çalışılacak radyoizotop kaynak 
yerleştirilmiştir. Radyoizotop kaynak yerine sabitlendikten sonra numune malzemeler 
yerleştirilmeden sayımlar alınmıştır Bu sayımlar, deney geometrisine ilişkin olarak 
kullanılan radyoizotop kaynağa ilişkin başlangıç sayımı (Io) olarak nitelenmiştir. Bu 
sayımlar en az üç kez olmak üzere alınmış ve ortalama başlangıç sayımlan belirlenmiştir. 
Alman sayımlardan ortam radyasyonu çıkarılarak net sayımlar elde edilmiştir. Net 
sayımların ortalamaları hesaplanarak ortalama sayım elde edilmiştir. Rasyonel 
değerlendirmelerin yapılabilmesi için başlangıç sayımlarına göre bağıl sayım (I/Io) tayini 
yoluna gidilmiştir. Daha sonra ise, standart sapmalar Microsoft Excel programı yardımı ile 
hesaplanmıştır. 

Farklı kalınlıktaki kurşun numunelerle yapılan deneylerin sonuçları Çizelge 1 ve bu 
çizelgeden hareketle kurşun için çizilen kalibrasyon eğrisi Şekil 2'de görülmektedir. 

Çizelge 1. Kurşun İçin Cs-137 Radyoizotop Kaynağı İle Yapılan Deney Sonuçları 

Numunesiz Net Sayım (Io): 3497 ± 14 Doğal Sayım: 6 ± 1 

Malzeme Kalınlığı 
(mm) 

Net Ortalama 
Sayım Standart Sapma Bağıl Sayım 

m ) 
1,08 3249 4 0,929 
1,67 3004 7 0,859 
2,75 2818 11 0,806 
3,20 2465 25 0,705 
4,28 2345 4 0,671 
5,95 1912 6 0,547 
6,55 1777 9 0,508 
7,63 1734 4 0,496 
8,22 1494 7 0,427 
9,30 184 5,5 0,396 
9,75 1273 8 0,364 
10,83 1049 3 0,300 
12,50 885 6 0,253 
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Şekil 2. Cs-137 Kaynağı Kullanılarak Kurşun İçin Çizilen Kalibrasyon Eğrisi 

Farklı kalınlıktaki 1030 çelik numunelerle yapılan deneylerin sonuçlan Çizelge 2'de ve bu 
çizelgeden hareketle 1030 çeliği için çizilen kalibrasyon eğrisi Şekil 3'de görülmektedir. 

Çizelge 2.1030 Çeliği İçin Cs-137 Radyoizotop Kaynağı ile Yapılan Deney Sonuçlan 

Numunesiz Net Sayım (Io): 3 4 9 7 ± 1 4 Doğal Sayım: 6 ± 1 

M a l z e m e Kalınlığı 

(cm) 
N e t Ortalama S a y ı m Standart Sapma 

Bağıl Sayım 

TO 
1 3 2 9 3 11 0,941 
2 3 0 5 3 14 0,873 
3 2 9 0 3 18 0,830 
4 2 7 9 5 10 0,799 
5 2 6 7 9 6 0,766 
6 2 5 7 8 9 0,737 
7 2 4 8 5 12 0,711 
9 2 2 7 4 3 0,650 
1 0 2 1 2 8 12 0,608 
11 2 0 1 9 10 0,577 
12 1933 4 0,553 

1.00 —1 
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Şekil 3. Cs-137 Radyoizotop Kaynağı Kullanılarak Çelik İçin Çizilen Kalibrasyon Eğrisi 

Farklı kalınlıktaki pirinç numunelerle yapılan deneylerin sonuçları Çizelge 3'de ve bu 
çizelgeden hareketle pirinç için çizilen kalibrasyon eğrisi Şekil 4'de görülmektedir. 

Çizelge 3. Pirinç İçin Cs-137 Radyoizotop Kaynağı ile Yapılan Deney Sonuçları 

Numunesiz Net Sayım (Io): 3 4 9 7 ± 14- Doğal Sayım: 6 ± 1 

M a l z e m e Kalınlığı 

( m m ) 
N e t Ortalama S a y ı m Standart Sapma 

Bağıl Sayım 

(I/Io) 
1 3 3 0 0 5 0,943 
2 3 1 4 1 5 0,898 
3 2 9 9 7 11 0,857 
4 2 7 5 3 17 0,787 
5 2 5 8 9 3 0,741 
7 2 4 1 7 12 0,691 
8 2 3 2 3 17 0,664 
9 2 1 4 6 8 0,614 
1 0 2 0 4 9 11 0,586 
11 1943 13 0,556 
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Şekil 4. Cs-137 Radyoizotop Kaynağı Kullanılarak Pirinç İçin Çizilen Kalibrasyon Eğrisi 

Farklı kalınlıktaki alüminyum numunelerle yapılan deneylerin sonuçları Çizelge 4'de ve bu 
çizelgeden hareketle alüminyum için çizilen kalibrasyon eğrisi Şekil 5'de görülmektedir. 

Çizelge 4. Alüminyum İçin Cs-137 Radyoizotop Kaynağı ile Yapılan Deney Sonuçlan 

Numunesiz Net Sayım (Io): 3497 ± 14 Doğal Sayım: 6 ± 1 

Malzeme Kalınlığı 
Net Ortalama Sayım Standart Sapma 

Bağıl Sayım 

(mm) Wo) 
0,48 3484 2 0,996 
0,60 3428 3 0,980 
0,76 3402 3 0,973 
0,95 3358 10 0,960 
1,21 3293 4 0,942 
1,55 3273 8 0,936 
1,91 3243 7 0,927 
2,39 3180 7 0,909 
3,14 3148 7 0,900 
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Şekil 5. Cs-137 Radyoizotop Kaynağı Kullanılarak Aluminyum İçin Çizilen Kalibrasyon 
Eğrisi 

Çalışmanın sınanması amacıyla bir dizi deney daha yapılmıştır. Kalibrasyon eğrilerinin 
çıkarılması için kullanılmayan, farklı kalınlıkdaki metal numuneler için deneyler yapılmış 
ve sayım sonuçlarından hareketle, kalibrasyon eğrileri kullanılarak kalınlık tayini 
yapılmıştır. Gama transmisyon tekniği ile kalınlığı tayin edilen numunelerin, mikrometre 
ile de kalınlıkları tayin edilmiştir. Mikrometreyle tayin edilen kalınlıklar ile gama 
transmisyon tekniği ile tayin edilen kalınlıkların karşılaştırması ve fark değerlendirmesi 
Çizelge 5'de verilmektedir. Mutlak farka ilişkin olarak çizilen grafik ise Şekil 6'da 
görülmektedir. 

Çizelge 5. Gama Transmisyon Tekniği ve Mikrometre ile Tayin Edilen Numune 
Kalınlıkları 

Malzeme 

Gama Transmisyon 
Tekniği İle Tayin 
Edilen Kalınlık 

(mm) 

Mikrometre ile 
Tayin Edilen 

Kalınlık 

(mm) 

Fark 

(%) 

Kurşun 5,000 4,891 + 2,2 
Çelik 7,900 8,012 -1,4 
Pirinç 6,100 6,020 + 1,3 

Aluminyum 2,250 2,191 + 2,7 
Ortalama Fark (%) + 1,2 

Ortalama Mutlak Fark (%) + 1,9 

57 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 H.A.Özgener 

(O 
LL 

100.00 — 

J.00 

60.00 — 

40.00 

20.00 

0.00 
çelik Pjf'nc Alüminyum 

Şekil 6. Mutlak Fark Grafiği 

5. SONUÇ 

Yapılan irdeleme sonucunda, gama transmisyon tekniği ile tayin edilen kalınlık ile 
konvansiyonel olarak (mikrometre ile) tayin edilen kalınlık değerlerinin birbirine hayli 
yakınsadığı görülmüştür. Aradaki farkın kabul edilebilir mertebede olduğu görülmüştür. 

Bu husus, gama tarnsmisyon tekniği ile kalıklık tayininin hassasiyetini ve çıkarılan 
kalibrasyon eğrilerinin güvenilirliğini göstermektedir. Öz olarak, ifade etmek gerekirse; bu 
çalışmada, gama transmisyon tekniği ile Cs-137 gama radyoizotop kaynağı kullanılarak 
kalınlık tayini yapılmış ve kalibrasyon eğrileri çıkarılarak, uygulamaya yönelik ve özellikle 
de üretim bandı için hayata geçirilebilecek bir çalışma gerçeklenmiştir. 
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PASLANMAZ FERRİTİK 430 TİPİ ÇELİĞİN RADYASYON 
ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİ 

İskender Akkurt1*, Adnan Çalık2, Hakan Akyıldırım1, Betül Mavi1, Kadir Günoğlu1 

'Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edeb. Fak. Fizik Böl. İsparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Egt. Fak. Makine Egt. Böl. İsparta 

Çelik hayatın birçok alanında yaygın olarak kullanılan önemli malzemelerin başında 
gelmektedir. Özellikle uzay ve savunma sanayinde kullanılan çeliklerin radyasyona karşı 
olan duyarlılığının belirlenmesi önemlidir. Bu yüzden bu çalışmada ferritik 430 tipi 
paslanmaz çeliğin radyasyon zırhlama özelliği araştırılmıştır. Bu amaçla çeliğin radyasyon 
zayıflatma katsayısı 3x3 boyutundaki Nal(Tl) detektörü ve çok kanallı analizörden oluşan 
sistemle ölçülmüştür. Bu ölçümde 137Cs ve 60Co nokta kaynakları kullanılmış olup sırası ile 
662, 1173 ve 1332 keV enerjilerde sonuçlar elde edilmiştir. Ölçüm sonuçları XCOM 
programı ile elde edilen hesaplamalarla karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çelik, y -Işını, Radyasyon Zayıflatma Katsayısı 

* iskender@fef.sdu.edu.tr 
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BARİTLİ BETONLAR VE NÖTRON ZIRHLAMASI* 

Hakan Akyıldırım1, İskender Akkurt1*, Betül Mavi1, Kadir Günoğlu1, Şemsettin 
Kılınçarslan2, Celalettin Başyiğit2 

'Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edeb. Fak. Fizik Böl. İsparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Egt. Fak. Yapı Egt. Böl. İsparta 

Radyasyondan korunma nükleer teknolojinin birçok alanda kullanıldığı günümüzde en 
önemli problemlerin başında gelmektedir. Özellikle nötron diğer radyasyon türleri ile 
karşılaştırıldığında etkisi çok daha fazla olan yüksüz ve ağır bir parçacık olup zırhlanması 
daha da zordur. Bu çalışmada nötronların zırhlanması için baritli betonların 
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla 252Cf kaynağından çıkan 2.6 MeV enerjili 
nötronların baritli ve normal agregalı betonlar tarafından tutulma oranlan nötron detektörü 
ile ölçülmüş ve baritli betonun nötron zırhlanmasındaki etkisi araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Barit, Beton, Nötron 

* iskender@fef.sdu.edu.tr 
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NÖTRONLARLA İNDÜKLENMİŞ GAMA IŞINLARININ 
ÖLÇÜLMESİYLE KARA-MAYINLARININ TESPİT EDİLMESİ 

Derya Yılmaz Baysoy*, Metin Subaşı 

*Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, Davutpaşa, 34220, İstanbul, Türkiye 

Son zamanlarda, plastik kara-mayınlarının nükleer teknikler kullanılarak tespit edilmesi ile 
ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu tekniklerden birisi, nötronlarla indüklenen gama 
ışınlarının sayılmasına dayanır. Yani, belirli oranlarda karbon, hidrojen, oksijen ve azottan 
oluşan tüm plastik patlayıcılar, bu elementlerin termal nötron yakalama sonucu 
yayınladıkları özel gama ışınları ölçülerek tespit edilebilir. Mevcut çalışmada, bu teknik 
kullanılarak bir ölçme sistemi tasarlanmış ve Monte Carlo hesaplama yöntemiyle sistemin 
verimliliği test edilmiştir. Geliştirilen modelde, ışınlamada kullanmak üzere, taşınabilir bir 
izotropik nötron kaynağı (252Cf, 100|ig), patlayıcılardan gelen karakteristik gamaların 
deteksiyonu için de, iki adet Nal detektör (3x3 inç) kullanıldı. Zırhlama malzemelerinin ve 
topraktaki nemin, deteksiyon sisteminin verimine etkilerini görmek amacıyla zırhın farklı 
kalınlıkları ve topraktaki suyun farklı yüzde oranlan için testler yapıldı. 

Anahtar Kelimeler: Karamayım, Nal Detektörü , 252Cf Nötron Kaynağı, Karakteristik 
Gama Işınları 

LANDMINE DETECTION WITH THE NEUTRON-INDUCED 
GAMMA RAYS 

Recently, many studies have been reported on the detection of landmines by some nuclear 
techniques. One of the techniques widely used is based on the measurement of neutron-
induced gamma rays. That is, landmines which are mainly composed of C, H, O and N in 
certain ratios are identified by counting the associated gamma rays induced with the 
neutron capture reaction in the above elements. In the present work, a model detection 
system which uses gamma rays was designed and the efficiency of the system was tested 
by applying the Monte Carlo calculation technique (MCNP). In the simulations, 252Cf 
(100ng) fast neutron source and two Nal detectors (3x3 inches) for detection of 
characteristic gamma rays were used. In order to see the effects of shielding material and 
soil moisture content on the efficiency of the detection system, a series of simulations were 
carried out. 

Keywords: Landmine, Thermal Neutron Capture, Nal, 252Cf 
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1. GİRİŞ 

Anti-tank mayınlar savaş alanlarıyla sınırlıyken anti-personel mayınlar halk tarafından 
kullanılan alanlara da yerleştirildiğinden siviller için büyük tehlike yaratmaktadır. Bu 
nedenle gizlenmiş veya toprak altına gömülmüş mayınların yerlerinin belirlenerek etkisiz 
hale getirilmeleri gerekmektedir. Ancak mayınların çeşitliliğinin çok fazla olması 
nedeniyle detekte edilebilmeleri için ortak tek bir çözüm yolu yoktur. Nötron sorgulama 
sistemlerinde genellikle mayınların içerisinde bulunan patlayıcıların detekte edilmesi ile 
ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Patlayıcılar önemli miktarda C, N, O ve H içerirler. 
Dolayısıyla; bu patlayıcıların deteksiyonu için nötronların C, N, O ve H ile yaptığı 
etkileşmelerden meydana gelen (bu elementler için sırasıyla 4.95, 5.27, 0.87 ve 2.22 MeV 
olan) termal nötron yakalama karakteristik gama ışınları deteksiyonu kullanılabilir. Azot 
çekirdeğinden termal nötron yakalama sonucu yayılan 10.83MeV enerjili karakteristik 
gama ışınlan da çok düşük tesir kesitine sahip olmasına rağmen 29Si dan gelen 10.61MeV 
enerjili geçiş dışında başka bir rekabet edici reaksiyon bulunmadığından dolayı gömülmüş 
patlayıcıların parmak izi gibi görülürler.[l] Ancak deteksiyonun doğrulanması için yüksek 
yoğunluklu kaynak gerekmektedir. Termal nötronların doğrudan üretileceği taşınabilir bir 
kaynak yoktur. Toprak tek başına yavaşlatıcı bir malzeme olarak kullanılabilir ancak bu 
durumda da aktivasyon miktan toprağın tipine bağlı olur. Mayınlar için termal nötron 
aktivasyon (TNA) ile yapılan deneylerde yoğun nötron kaynaklan ve belli bir hedef için 
dikkatlice tasarlanmış özel zırhlama yapımı gerekmektedir. [2] Bu çalışmada kaynağın 
zırhlanması için seçilecek malzeme araştınlırken aynı zamanda patlayıcıya ulaşan termal 
nötron akısının da arttırılması hedeflenmiştir. 

2. MONTE CARLO SİMULASYON 

2.1.Nötron Kaynağı 

Bu çalışmada 252Cf nötron enerji spektrumu Watt fisyon spektrumu ile MCNP kod 
tarafından verilen katsayılar kullanılarak simüle edildi. [3] 

. f ( x ) = Cexp{ -£'/a)sinh(M)1/2 (l) 

252Cf nötron kaynağı için a = 1.025 MeV, b = 2.926MeK~1, C = 0.30033 olarak 
verilmiştir. E nötronun eneıjisidir. Şekil 1. de MCNP kod ile yapılan hesaplamalarda 
kullanılan 252Cf nötron kaynağının enerji spektrumu gösterilmektedir. Simulasyonlarda 
lOOpg 252Cf (~2.306xl08n/s) kullanılmıştır. 

2.2. Plastik Mayın Deteksiyon Sisteminin Geometrisi 

MCNP4C2 kod kullanarak toprakta gizlenmiş karamayınlannın gerçek geometrisine çok 
yakın bir geometride simulasyonlar gerçekleştirildi. Plastik patlayıcı olarak, mayınlann 
pek çoğunda bulunan TNT (C7H5N3O6) kullanıldı. Patlayıcılar genellikle hasar verici 
etkilerinin azalmaması için bir kaç cm en fazla 5cm derine gömülürler. Bu çalışmada da 
TNT toprak yüzeyinden 5cm aşağıdadır. 2 adet Nal detektör mayının ekseniyle 45° lik açı 
yapacak şekilde zırhın iki tarafına karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Şekil 2 de 
hesaplamalarda kullanılan geometrinin vised yön- temiyle çizdirilmiş olan orta kesiti 
görülmektedir. Çizelge 1 ve 2 de MCNP model elemanlarının geometrik özellikleri, 
Çizelge 3'de de kullanılan malzemelerin kütle oranlan verilmiştir. 
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nötron eneıjisi (MeV) 

Şekil 1. 252Cf nötron kaynağının MCNP kod kullanılarak hesaplanan nötron eneıji 
spektrumu 

tl'iill 
-̂ f»--

Toprak 

Şekil 2. MCNP hesaplamalarında kullanılan geometrinin vised yöntemiyle çizdirilmiş 
kesiti 

Çizelge 1. MCNP model elemanlarının geometrik özellikleri 

Element Materyal Yoğunluk(g/cm3) Yançap(cm) Yükseklik(cm) 
karamayım TNT 1.65 3.5 2 
g-detektör Nal 3.67 3.81 7.62 

Çizelge 2. MCNP model elemanlannm geometrik özellikleri 

Element Materyal Yoğunluk(g/ cm3) boyut(cm) 

alt ortam toprak 1.12 200x300x50 

üst ortam hava 0.0013 200x300x60 

Çizelge 3. Hesaplamalarda kullanılan elementlerin kütle oranlan 

Elementlere ait kütle oranlan 
malzeme H C O N Al Si B Ca Pb Ar 

0.021 0.1852 0.4229 
*TNT 7 0.37 9 4 

0.014 0.073 0.360 
*Toprak 6 0.552 1 7 

0.7553 0.0128 
Hava 0.2318 2 8 
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"CH-B- 0.017 0.107 0.004 0.016 0.012 0. 
Pb 9 1 0.0417 7 1 2 8 

* [4] ve ** [5] den alınmış kütle oranlarıdır. 

2.3. Zırh Tasarımı 

Zırh malzemesi olarak, mayın deteksiyonu için yüksek akıya sahip kaynaklara ihtiyaç 
olduğun- dan, iyi bir reflektör ve moderator olan kadmiyum ve bor-kurşun katkılı 
polietilen (CH-B-Pb) malzemeleri birlikte incelendi. 20x20x20 cm boyutlarında olan 
zırhın orta kısmında 2x2x2 cm boyutlarında boşluk oluşturularak nötron kaynağı zırhın 
lcm içerisine yerleştirildi. Şekil 3 de zırhın ortasından çizilen dikey kesiti görülmektedir. 

CH-8-

Cd 

n _ 

Şekil 3. MCNP hesaplamalarında kullanılan zırhın ortasından dikey kesit 

Bu çalışmada ilk olarak, detektörlere gamalardan daha çok zarar verebilecek olan, nötron 
kaynağından doğrudan detektörlere giden nötronların sayısını azaltmak ve topraktan geri 
saçılan nötronların da soğurulmasını sağlamak için en uygun zırh kalınlığının belirlenmesi 
hedeflendi. Aynı zamanda, TNT deki nötron akısının ve Nal detektörlerdeki gama akısının 
yüksek olduğu değer de araştırıldı. Akı hesaplamaları MCNP de bulunan F4 hesap 
kullanılarak yapıldı. Elde edilen akı değerleri MCNP de nötron sayısına bölünerek 
normalize edilmiş olarak verilmektedir. 

3. SİMÜLASYON SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Nal detektörlerindeki gama akısının zırh malzemelerinin kalınlığına bağlı olarak değişimi 
incelendiğinde kadmiyumun 6-7 cm kalınlığı için Nal dedektörlerde toplam gama akısının 
arttığı görülmektedir. Şekil 5 ve Şekil 6'dan da görülebileceği gibi kadmiyum zırhın 
kalınlık aralığı için 

4.0x10" 
3.9x10" 
3.8x10"! 

-5 
ş 3.7x10" 
™ 3.6x10"! 

I 3.5x10" O0 

3.4x10'1 

3.3x10-i 

CH-B-Pb" 4 
6 

8 
2 

9 10—Cd 1 0 
zırh ka l ın l ığ ı ( c m ) 
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Şekil 4. Nal detektörlerde gama akısının zırh malzemelerinin kalınlığına bağlı olarak 
değişimi 

TNT deki nötron akısının yeterince yüksek ve detektörlerdeki nötron akısının da yeterince 
düşük olduğu belirlendi. 7 cm kadmiyum ve 3 cm bor-kurşun katkılı polietilen 
kalınlıklarının sonraki simulasyonlarda kullanımı uygun bulundu. 

1.34x10'3-

1 .32x10 3 -

G 
s 1.30x1 o'3-

J2 
C3 
c 1.28x10'3-
Uı 

'e 1.26x10"3 -

1.24x10"3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 — C d 

CH-B-Pb—- 7 6 5 4 3 2 1 0 
zırh kalınlığı (cm) 

Şekil 5. 5cm derinlikte gömülü TNT deki nötron akısının zırh malzemelerinin kalınlığına 
bağlı olarak değişimi 

1 . 9 0 x 1 0 " 4 

1 . 8 5 x 1 0 ' 4 

1 . 8 0 x 1 0 " 4 

1 . 7 5 x 1 0 " " 05 
Ü 1 . 7 0 x 1 0 " 4 

o 1 . 6 5 x 1 0 " 4 

Ö 
: g 1 . 6 0 x 1 0 

1 . 5 5 x 1 0 " " -

1 . 5 0 x 1 0 " 4 - ' 1 ' 1—• 1 • 1—" 1—" 1 • 1 • 1 > 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 — C d 

C H - B - P b — - 7 6 5 4 3 2 1 0 

zırh kalınlığı (cm) 

Şekil 6. Nal detektörlerde nötron akısının zırh malzemelerinin kalınlığına bağlı olarak 
değişimi 

İkinci olarak topraktaki nem miktarı değiştirilerek deteksiyon sisteminin verimi incelendi. 
Çizelge 4 de simülasyonlarda kullanılan topraktaki nem miktarına bağlı olarak değişen 
toprak yoğunlukları verilmiştir. 
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Çizelge 4. yüzde nem miktarları ve toprak yoğunlukları 

nem (%) 0 5 10 15 20 25 
Yoğunluk(g/cm3) 1.120 1.178 1.244 1.317 1.400 1.493 

Toprağa gömülü TNT üzerindeki nötron akısının, değişen nem miktarına göre enerjiye 
bağlı değişimi incelendi ve 10"8-10"4 MeV enerji aralığında nötron akısında artış olduğu 
gözlendi. Şekil 7'de TNT deki nötron akısın enerjiye bağlı değişimi görülmektedir. Akı 
değerleri enerjiye göre normalize edilmiştir. Nötron akı değerleri y xlO"8 şeklinde 
okunacaktır. 

Şekil 7. TNT de nötron akısının enerjiye bağlı değişimi 

Üçüncü olarak, MCNP kod ile sinyal-gürültü oranının (SNR) topraktaki nem miktarına 
göre değişimi incelendi. Bu kod ile sinyal - gürültü oranı = (N - N0)/N0 olarak 
hesaplanır. [3] N ve N0 toprak içerisinde TNT varken ve yokken alınan nötron 
sayımlarıdır. Hesaplamalarda 108 nötron kullanılmıştır. Şekil 8 de SNR oranının nem 
miktarına göre değişimi gösterilmektedir. %20 nem miktarından sonra sinyal gürültü 
oranının azalmaya başladığı görülmektedir. Şekil 9 da ise aynı yöntemle Nal 
dedektörlerdeki gama sayımı için yapılan hesaplamaların sonuçlan görülmektedir. 
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nem miktan (%) 

Şekil 8. Toprakta değişen nem miktarına bağlı olarak sinyal-gürültü oranının değişimi 

nem miktarı (%) 

Şekil 9. Toprakta değişen nem miktarına bağlı olarak sinyal-gürültü oranının değişimi 

Şekil 10 da kuru toprak ve %20 nem oranına sahip toprağa gömülü TNT için Nal 
detektörlerden alınan gama spektrumu görülmektedir. 
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Eneıji (MeV) 

Şekil 10. kuru toprak ve %20 nem oranı için gama spektrumu 

Gama spektrumu incelendiğinde nem miktarı arttırıldığında karbon, oksijen ve hidrojenden 
gelen termal nötron yakalama karakteristik gamalarında beklenen artışın olduğu 
görülmektedir. Azottan yayılan 10.83 MeV enerjili gamalar için sayım miktarı çok düşük 
olsa da spektrumda görülmüştür. Ayrıca, azot için hızlı nötron inelastik saçılmadan gelen 
1.6 MeV ile 5.1MeV enerjili gamalarda ve karbon için 4.43 MeV enerjili gamalarda da 
artış olduğu gözlenmektedir. Simülasyonlarda 2.306xl08 nötron kullanıldığından alınan 
spektrumun 1 saniyedeki gama spektrumu olduğu unutulmamalıdır. Bu da daha uzun süreli 
sayımlarda mayının varlığının belirlenmesinin mümkün olabileceğini gösterir. 

Şekil 11' de %20 nem miktarına sahip toprak içerisinde TNT ve toprak için alınan 
spektrum görülmektedir. Termal nötron yakalama reaksiyonundan çıkan; oksijen için 0.87 
MeV, azot için 1.88, 5.27 ve 10.83 MeV, karbon için 4.95MeV enerjili karakteristik gama 
ışınlan görülebilir. Spektrum y xl0~9 olarak okunacaktır. 
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5 6 7 
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Şekil 11. %20 nem oranına sahip toprak ve TNT için gama spektrumu 

Bu spektrumların sonuçlarına göre kadmiyum ve bor-kurşun katkılı polietilen zırhın 
seçilen kalınlıkları ve topraktaki %20 nem miktarı Nal detektörlere gelen termal nötron 
yakalama karekteristik gama ışınlarının sayımını arttırmaktadır. Bu konuyla ilgili 
çalışmalara devam edilmektedir. 
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BİTKİ SU TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİNDE 
NÖTRONMETRE KULLANIMI 

Onur Can1*, Yasemin S. Kukul Kurttaş2 

'Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu Kartepe-Kocaeli 
2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Bornova-İzmir 

Su, dünya'da birçok sektörde kullanılan kısıtlı bir doğal kaynaktır. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre temiz suya olan küresel talep her 21 yılda ikiye 
katlanmaktadır. Bunun yanı sıra temiz su kaynakları, evsel, endüstriyel ve tarımsal 
kirlenmelerden dolayı da tehdit altındadır. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde, bitkisel 
üretimi kısıtlayan ana faktör, susuz koşullarda yetişen ürünlerin çoğunluğu oluşturması ve 
uygun su teminidir. Diğer taraftan hâlihazırda ekilebilir alanların % 20'sinde sulama 
yapılabilirken, sadece bu alandan elde edilen verim tüm tarımsal üretimin % 35-40'ını 
oluşturmaktadır. Sulamanın kötü yönetilmesi ise yeraltı sularının kirlenmesi ve tuzluluktan 
dolayı çevreyi ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu nedenle toprak-su durumunun düzenli 
olarak gözlenmesi, su kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılabilmesi için zorunludur. Bu 
amaçla, nötronmetreler nükleer teknoloji esaslı bir teknik olarak tüm dünyada 
kullanılmaktadır. Bitki su tüketimi çalışmalarında su bütçesi yöntemi, aşağıdaki 
matematiksel eşitlikle tanımlanır. 

I + P-(D + ET)-R = ±AS 

Burada; 
ET: Bitki Su Tüketimi, (mm); I: Sulama suyu (mm), P: Yağış (mm), R: Yüzey Akış 
(mm), D: Drenaj (mm), AS: Toprak suyu içeriğindeki değişimdir (mm). 

İki zaman arasında toprak nemi değişimi (AS) bir kaç gün, 1 hafta, 1 aylık ya da 1 yıllık 
olabilir. Bir toprak profilinin belirli bir toprak derinliği boyunca içerdiği nem miktarının 
artışı ya da azalışı nötronmetre ile kolayca takip edilip izlenebilir. Nötronmetre 
kalibrasyonu yapıldıktan sonra, topraktaki nem miktarı istenilen sıklıkta ve derinlikteki 
hızlıca öğrenilebilir. 2006 yılında yapılmış bir çalışmada Satsuma mandarini ağaçlarının 
bitki su tüketimi belirlenmiştir. Sulama sezonu içerisinde (1 Ağustos-31 Ağustos 2006) 
toplam 9 adet ardışık sulama arası dönemde dört katman için bulunan değerler; 0-30 cm 
toprak derinliği için 78,04 mm, 30-60 cm toprak derinliği için 50,01 mm, 60-90 cm toprak 
derinliği için 73,23 mm, 90-120 cm toprak derinliği için 59,03 mm olmuştur. Toplam bitki 
su tüketimi; 260,31 mm olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Nötronmetre, Bitki Su Tüketimi, Satsuma Mandarini 
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THE USE OF NEUTRON PROBES TO DETERMINE 
EVAPOTRANSPIRATION 

Water is an essential requirement for life on the planet. It is often the single most 
limiting factor in crop and livestock production. Water is a scarce resource in many urban 
and rural environments worldwide. According to the FAO, the global demand for fresh 
water is doubling every 21 years. The quality of the finite water supplies is also under 
threat from industrial, agricultural and domestic sources of pollution. The majority of crops 
are grown under rain-fed conditions and adequate water supply is the main factor limiting 
crop production in semi-arid and sub-humid regions. On the other hand, currently 20% of 
the world's arable land is under irrigation providing 35 to 40% of all agricultural 
production. Irrigation mismanagement poses a serious threat to the environment through 
groundwater pollution and salinization. It is therefore, essential that water resources be 
used efficiently by regular monitoring of soil-water status in the unsaturated zone. The 
neutron depth probe, a nuclear-based technique, is utilized worldwide for this purpose. For 
a given region, the water balance is given by 

I + P-(D + ET)-R = ±AS 

where 

P is the rainfall integrated over At (mm), I is the irrigation integrated over A t (mm), ET is 
the evapotranspiration integrated over A t (mm), R is the runoff integrated over A t (mm), D 
is the water draining from the soil at depth L integrated over A t (mm), and A S is the change 
in soil-water storage in layer during the interval A t (mm) 

The most commonly used values of At are a few days, a week, a month, and a year. The 
increase or decrease of soil moisture in a given soil depth, can easily monitor with neutron 
probes. When the neutron probe calibration is done, the amount of moisture in the soil at 
the desired frequency and depth can be learned quickly. In 2006 a study for the 
evapotranspiration of satsuma mandarin tree has been identified. In a irrigation period (01-
31.08.2006) for four soil layer, ET : 78,04 mm. in 0-30 cm depth, ET: 50,01 mm. in 30-60 
cm. depth, ET: 73,23 mm. in 60-90 cm. depth, ET: 59,03 mm. in 90-120 cm.depth 
measured. The Total ET measured during this study, over a period of 1 month was 
260,31 mm. 

Keywords: Neutron probe, Evapotranspiration, Satsuma Mandarine 
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1. GİRİŞ 

Bitki su tüketiminin (evapotranspirasyon) belirlenmesinde su bütçesi, bitkiye dayalı 
ölçümler ve mikrometeorolojik yöntemler kullanılmaktadır [1]. Derin kumlu topraklarda 
yatay su akışı önemsizdir, su bütçesi metodu evapotranspirasyonun (ET) tarla koşullarında 
belirlenmesinde güvenilir bir teknik olabilir. Turunçgil ağaçlarının kök bölgesinde ve kök 
bölgesi altında devamlı olarak toprak neminin gözlenmesi, su bütçesi hesabı için hem kök 
bölgesi altına su kayıplarının doğru tahmininde hemde ağaçların ET'nun belirlenmesinde 
gerekli bilgiyi sağlar [2]. 

Nötronmetrelerin esas kullanım alanı su bütçesi metodu için toprak nem değişiminin 
ölçülmesidir. Fakat son yıllarda performansının gelişmesi agronomi ve hidrolojide yeni 
araştırma alanlarının açılmasını sağlamıştır. Nötronmetreler aynı profilde toprağı tahrip 
etmeden nem değişimi ölçümlerinin birçok tekrarına gereksinim duyulan koşullarda 
başarıyla kullanılmaktadır [3]. 

Toprak-bitki-su ilişkilerine yönelik tarla çalışmalarında, toprak nemi ölçümleri hata 
yapılmasına açık çalışmalardır. Bu tip ölçümlerin yapılmasında güvenilir ve sağlam 
teknikler gereklidir. Nötronmetreler 1950'lerden önce geliştirilmiş ve halen günümüzde de 
kullanılmaktadır. Bir ölçüm tekniği olarak çeşitli üstünlükleri vardır. Bunlardan en 
önemlisi toprak yapısını bozmaması ve çok sayıda tekrarlanan ölçümün yapılmasına izin 
vermesidir. Nötronmetreler, toprak nemi ölçümleri için güvenilir bir arazi tekniği olarak 
kabul edilmektedir [4]. 

2. DENEYSEL 

Nötronmetre genel olarak, hızlı nötronların yayıldığı bir radyoaktif kaynak, dedektör tüp 
ve yavaşlayan nötronları sayan elektronik bir sayaçtan oluşmaktadır. Nötronmetrenin 
toprak üstünde kalan kısmında sayıcı düzenek, toprak içerisinde ise dedektör ve radyoaktif 
kaynağın bir arada bulunduğu sonda yeralmaktadır. Sonda bir kablo yardımıyla sayıcı 
düzeneğe bağlıdır ve ölçüm tüpü içerisinde istenilen derinlikte ölçüm yapabilir[5]. 

Toprak yüzeyi 

7T7 
ölçüm tüpü 

Dedektör ve Radyoaktif Kaynak 

Şekil 1. Nötronmetreyi oluşturan parçalar 
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Nötron kaynağı olarak, alfa partikülleri yayıcı (örneğin amerisyum ve radyum) ve ince 
berilyum tozları karışımı kullanılmaktadır. Alfa partikülleri berilyumun atom çekirdekleri 
ile çarpıştığında yüksek enerjili hızlı nötronlar meydana gelir. Ölçümler sırasında sonda, 
giriş tüpünde belirlenen derinliğe indirilir ve hızlı nötronlar toprak içinde nötron kaynağı 
tarafından saçılırlar. Nötronlar, toprak suyundaki hidrojen atomları ile etkileşime girer ve 
enerjilerini kaybederek yavaşlarlar. Yavaş nötron detektörü aracılığıyla belirlenen yavaş 
nötron çarpmaları önce sonda içinde yükseltilir. Yükseltilmiş çarpmalar, elektronik sayıcı 
sisteme gönderilir. Bir yavaş nötronun detektöre ulaşmasından gelen çarpma ile her bir 
sayım birbirine eşittir ve mikro işlemciler ham sayım verilerini bir dakikadaki sayıma 
(cpm) veya bir saniyedeki sayıma (cps) çevirirler [8], 

Nötronmetreden elde edilen cpm değeri tek başına bir anlam ifade etmez, dolayısıyla bu 
verinin toprak nemi ifade biçimlerinden birisiyle açıklanması gerekir. Bu bakımdan aletin 
okuduğu değerlerin gravimetrik yöntemle elde edilmiş örneklerle karşılaştırılması ve 
böylece topraktaki su miktarının güvenilir bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bunun için 
nötron metrelerin her şeyden önce kullanılacağı toprak için kalibre edilmiş olması 
gerekmektedir 

Nötronmetre Kalibrasyonu 

Nötronmetrenin kalibrasyonu, hacim yüzdesi cinsinden toprak nem içeriği (Pv) ve 
nötronmetre sayım değerleri (cpm) arasındaki ilişkinin ölçülmesinden ibarettir. Teorik 
olarak bu durum basit gibi gözükse de uygulamada toprak profilinin özelliklerine bağlı 
olarak zahmetli bir işlemdir. Homojen yapıdaki toprakların kalibrasyonu daha kolay 
olmakla birlikte taşlı, çakıllı ya da tabakalı topraklarda bu durum daha da zorlaşmaktadır. 
Kalibrasyonda en büyük problem örneklemedir. Gravimetrik olarak elde edilen örneklere 
karşılık gelen sayım değerlerini elde etmek için toprak sondanın etkisine maruz bırakılır. 
Bununla birlikte nötron metodunun 30 cm. çapında bir kürede etkili olduğu farz edilir oysa 
klasik toprak nemi belirleme yöntemleri daha küçük çaplı örneklerle çalışır. Bu eşitsizlik 
sayım değerlerinin elde edildiği sondanın içinde bulunduğu ölçüm tüpünün çevresinden 
belirlenen ve çok sayıda alınan gravimetrik örnekleme yoluyla azaltılır. Birçok durumda, 
her iki metodla elde edilmiş gravimetrik örneklerin ve sayım değerlerinin aynı olması 
garanti değildir ve sorun heterojen, katmanlı ve taşlı topraklarda daha da büyüktür. 

Veri çiftleri, bitkinin yetişme dönemi boyunca toprakta mevcut olan nem içeriğini 
karşılamalıdır. Yani toprağın nemli dönemi ve giderek nem düzeyinin azaldığı yaz aylarına 
kadar olan dönemdeki toprak nemi değerlerinin toplanması gerekmektedir. Bu da zaman 
alan diğer bir uygulama problemidir. Bu amaçla arazinin kenarına bir deneme parseli 
kurulması ve parselin suyla doygun hale gelmesi sağlandıktan soma giderek azalan nem 
ölçümlerinin yapılması bir çözüm yoludur. Güvenilir bir kalibrasyon için mümkün 
olduğunca fazla örnek alınması gerekir. Örnek sayısı toprak yapısına bağlı olarak 
değişebilmektedir 

Nötronmetrelerin topraktaki nem durumunu en iyi şekilde yansıtabilmesi için veri 
çiftlerinden (cpm, 9) bir kalibrasyon grafiği oluşturulur. Ancak bu noktada ısı veya diğer 
faktörlerden oluşabilecek elektronik kaymaları önlemek için probe çıktısı cpm direk olarak 
kullanılmaz, bunun yerine CR (Count Ratio) sayım oranı kullanılır. Sayım Oranı değeri 
ise; tüp içerisinde yapılan ölçümün koruma kabı içerisinde yapılan ölçüme bölünmesi ile 
elde edilir. Bir diğer uygulama şekli ise su dolu bir varil içerisinde standart okumanın 
yapılmasıdır [6]. 
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Volumetrik toprak nemi ile sayım oranı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu 
doğrusal ilişkinin formülü grafikte yer almaktadır (Şekil 2,3,4,5). Bu formüle göre elde 
edilen CR değeri formülde yerine konularak Pv değeri elde edilir. x ve y katsayıları en 
küçük kareler yöntemine göre belirlenir. Nötronmetre kalibrasyonunda veri çifti ne kadar 
çok ise nötronmetrenin güvenilirliği o oranda yüksektir. 

Bitki Su Tüketimi Çalışmalarında Nötronmetre Kullanımı 

Bitki su tüketimi çalışmalarında su bütçesi yöntemi (1) nolu matematiksel eşitlikle 
tanımlanır. 

I + P-(D + ET)-R = ±AS (1) 

Burada; 

ET: Bitki Su Tüketimi, (mm); I: Sulama suyu (mm),P: Yağış (mm),R: Yüzey Akış (mm), 
D: Drenaj (mm), AS: Toprak suyu içeriğindeki değişimdir (mm) [7], 

İki zaman arasında toprak nemi değişimi (AS) bir kaç gün, 1 hafta ya da 1 aylık olabilir. 
Bir toprak profilinin belirli bir toprak derinliği boyunca içerdiği nem miktarının artışı ya da 
azalışı nötronmetre ile kolayca takip edilip izlenebilir. Nötronmetre kalibrasyonu 
yapıldıktan sonra, topraktaki nem miktarı istenilen sıklıkta ve derinlikteki hızlıca 
öğrenilebilir. 

Z1 ve Z2 derinlikleri arasında ve t zamanında toprakta bulunan nem miktarının 
matematiksel ifadesi (2) nolu eşitlikte gösterilmiştir; 

SZ2_zSt)=fyO(Zj)dz (2) 

Zl 'den Z2'ye integral 6 (Z,t)dz, G'nın Z'ye ve t'ye bağlı olduğunu gösterir. Integral 
alındıktan sonra çıkan sonuç; artık Z değişkene bağlı değil sadece t'ye bağlıdır. Burada, 0 
hacim yüzdesi cinsinden toprak nemi, z yüzeyden olan dikey derinliktir. 0 hacim yüzdesi 
cinsinden verilirse, S derinlik cinsinden bulunur [6]. 

tı ve t2 arasında geçen zamanda toprak nemi değişimi (3) nolu eşitlikte şöyle tanımlanır; 

W O - V z ^ ^ i A S (3) 

Özellikle drenajın ihmal edildiği koşullarda (damla sulama gibi yöntemlerin kullanıldığı) 
bitki gelişme döneminde yağışların çok fazla olmadığı, sulama yapılıyorsa suyun çok fazla 
derinlere inmediği, kurak ya da yarı-kurak iklim bölgelerinde bitki su tüketimi, gözönüne 
alınan zaman dilimi içinde basitçe kök bölgesinde tutulan su miktarındaki değişmeye eşit 
olup formülü (4) nolu eşitlikte gösterildiği gibidir [7]. 

ET = ±AS + I (4) 

74 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,96-105 <| Q0013 Yllmaz 

Ancak uygulamada, toprak su içeriğindeki değişim (AS) ve sulama suyu (I) miktarının 
belirlenmesi zor olduğundan dolayı, bu iki bileşenden sulama suyu miktarı, toprak su 
içeriğindeki değişim (AS) içerisinde kabul edilir ve hesaplamalar ona göre yapılır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

2006 yılında yapılan çalışma, Ege Üniversitesi Kampüsü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
deneme arazisinde 1996 yılında kurulmuş olan satsuma mandarini (Citrus unshiu Marc.) 
deneme parselinde yürütülmüştür. Profil boyunca 30 cm.'lik katmanlarda (0-30 cm., 30-60 
cm., 60-90 cm., 90-120 cm.) nem değişimlerini gözlemlemek için nötronmetre yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada Campell Pasifle Nuclear Corp. tarafından üretilmiş, 503 
Hydroprobe tipi nötronmetre kullanılmıştır. Bu amaçla deneme ağaçlarının yanına 
alüminyumdan imal edilmiş nötronmetre ölçüm tüpleri yerleştirilmiştir. Sulamalar haftada 
iki kez Pazartesi ve Perşembe günleri öğleden sonra yapılmıştır. Nötronmetre ile her 
sulama öncesi ve sulama sonrası toprak nem içeriği ölçülmüştür. 

Sayımlar 30 saniye süresince ve 3 kez yapılan ölçümlerin aritmetik ortalaması alınarak 
okunmuştur. Standart okuma değerleri ise koruma kalkanı içinde ve 3 kez yapılan 
ölçümlerin aritmetik ortalaması alınarak okunmuştur. Ölçüm tübü içerisinde yapılan ölçüm 
değeri ile standart ölçüm değerinin oranlanması sonucu elde edilen sayım oranı her katman 
için ayrı ayrı belirlenen kalibrasyon grafiğinde (Şekil 2,3,4,5) kullanılarak toprak nemi 
belirlenmiştir. 

(0-30 cm katmanı) (30-60 cm katmanı) 
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Sayım Oranı (CR) 

Şekil 2. 0-30 cm. katmanı kalibrasyon grafiği Şekil 3. 30-60 cm. katmanı kalibrasyon 
grafiği 
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(60-90 cm katmanı) 
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Şekil 4. 60-90 cm. katmanı kalibrasyon grafiği Şekil 5. 90-120 cm. katmanı kalibrasyon 
grafiği 

Sulama sezonu içerisinde (1 Ağustos-31 Ağustos 2006) toplam 9 adet ardışık sulama arası 
dönemde dört katman için bulunan değerler; 0-30 cm toprak derinliği için 78,04 mm, 30-
60 cm toprak derinliği için 50,01 mm, 60-90 cm toprak derinliği için 73,23 mm, 90-120 cm 
toprak derinliği için 59,03 mm olmuştur. Toplam bitki su tüketimi; bir aylık dönemde 
260,31 mm olarak hesaplanmıştır. Bir aylık dönem için toprak profili boyunca nem 
değişimi, dört ayrı katman halinde şekil 6'da gösterilmiştir. 

100 

Toprak profili boyunca nem değişimi 
(1-31 Ağustos 2006) 
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Şekil 6. Toprak profili boyunca nem değişimi (1-31 Ağustos 2006) 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Nötronmetreler, topraktaki su miktarını ve hareketini belirlemek amacıyla geliştirilmiş ve 
uygulamaya aktarılmış yeni bir tekniktir. Bu amaç için geliştirilen diğer yöntemlere oranla, 
değişik bölge, zaman ve toprak derinliğindeki ölçümlerin oldukça kolay, hızlı ve duyarlı 
bir şekilde alınabilmesi, yöntemin etkinliğini arttıran en önemli etmendir. 
Nötronmetrelerden belirli bir bölge ve bitki için uygun sulama programlarının çıkarılması 
çalışmalarının yanı sıra, toprak hidrodinamik karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla 
yürütülen hidrolojik ve diğer tarımsal amaçlı araştırmalarda da yararlanılabilmektedir [5]. 
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Nötronmetre ile toprak su içeriği ölçülerek; belirli bir toprak derinliğinde depolanan su 
miktarı tahmin edilmekte ve derine sızım miktarına ilişkin çıkarımlarda 
bulunulabilmektedir. Periyodik toprak nem ölçümlerinden yararlanarak toprak-su 
karakteristik eğrileri, toprak hidrolik iletkenliği, toprak su bütçesi belirlenmektedir. 
Bunlara ek olarak, nötronmetre toprak su içeriğindeki mekansal değişimlerin, toprak 
derinliği boyunca bitki köklerinin su alma durumunun izlenmesi, sulama programlarının 
uygulanması ve kontrol edilmesi, sulama yöntemiyle elde edilen sulama randımanın ve su 
dağıtım yeknesaklığının saptanması çalışmalarında da kullanılmaktadır [8]. 

Nötronmetreler, araştırmacılara sunduğu, hızlı ve tekrarlamak ölçümler imkanı, toprak 
profilinde istenilen derinlikten ölçüm yapabilme imkanı, klasik yöntemlere göre daha az 
işgücü kullanılması, yöntemin yapısı gereği sağladığı doğruluk gibi üstünlükler nedeniyle 
bitki su tüketimi çalışmalarında güvenilir bir teknik olarak kullanılmaktadır. 
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VAN GÖLÜ'NDE RADYOİZOTOPİK YÖNTEMLE 
SEDİMENTASYON HIZI TAYİNİ VE TARİHLEME 

Nergiz Yıldız*, Güngör Yener, Aysun Uğur, îlker Sert 

*Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, izmir, Türkiye 

Doğu Anadolu Bölgesi'inde yer alan ve 3626 km2 lik alanıyla dünyanın en büyük sodalı 
gölü olan Van Gölü, Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut dağının volkanik 
kraterinde biriken suların oluşturduğu varsayılan volkanik bir göldür. Göller ve onların 
drenaj havzaları, hem karasal hem de akuatik ekosistemlerde madde akısının değişimini 
(sedimentasyon kronolojisinin) çalışmak için çok avantajlı bir kaynak sağlar. 210Pb ve 
137Cs akuatik ortamlarda sediment hızı ve tarihleme çalışmalarında en çok kullanılan iki 
radyonüklittir. Çalışmada Van gölü sedimentlerinde I0Pb tekniği kullanılarak tarihleme 
yapılmıştır. Çalışma alanı olarak Van Gölü'nün doğusunda akarsu girişlerinin daha yoğun 
olduğu bir bölge seçilmiştir. Gölden sediment kor örnekleri 'piston corer' tipi cihazla 
alınmıştır. Korların lOcm'ye kadar olan kısmı 0.5 cm'lik, kalan kısmı ise 1 cm'lik 

01 fi 91 fi 
dilimlere bölünerek Po ve Pb aktivitelerinin profil dağılımları elde edilmiştir. Denge 
üstü un sediment katmanlarındaki derinliğe bağlı dağılımı ve uygun matemetiksel 
modeller (C.R.S ve C.I.C) kullanılarak birikim ve sedimentasyon hızları tayin edilmiştir. 

Pb aktivite tayini, bozunma ürünü 
olan 210Po' un ölçümü ile yapılmıştır. 10Pb ile 210Po 

arasındaki radyoaktif denge sağlandıktan sonra örneklerdeki 2 ,0Po elektrokimyasal 
depozisyon tekniği ile ayrılmış ve aktivitesi alfa spektroskopi yöntemi ile ölçülmüştür. 
Çalışmada toplam verim 209Po (0.1 Bq mL"1) izleyici kullanılarak hesaplanmıştır. 
İncelenen korlarda sediment hızları 0.23 cm y"1 - 0.43 cm y"1 aralığında bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: 210Pb, Tarihleme, Sediment, Radyoaktif Denge 

* nergiz.yildiz@ege.edu.tr 
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TERMAL UY ARTIMLI IŞIMA TEKNİĞİ İLE NEOLİTİK DÖNEME 
AİT ARKEOLOJİK ÖRNEKLERİN TARİHLENDİRİLMESİ 

Elçin Tekin (Ekdal)1*, Arzu Ege2, Turgay Karalı1 

'Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 
2Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Muradiye, Manisa 

Yeryüzünde doğal olarak bulunan radyonüklidler ve ürünleri zaman içerisinde bozunurlar 
ve bunların meydana getirdikleri iyonlaştırıcı radyasyon kuvars, feldspat gibi toprağın 
yapısında bulunan mineraller tarafından soğurulur. Eneıjinin kristal uyartıldığında görünür 
ve/veya kızılötesi ışık olarak yayımlanmasına lüminesans adı verilir. Bu uyartım ısı ile 
meydana getiriliyorsa termolüminesans (TL) adını alır. Termolüminesans tarihleme 
metodunda yayımlanan ışığın şiddetinin soğurulan radyasyon dozu ile orantılı olmasından 
yararlanılır. Yaş basitçe arkeolojik dozun yıllık doza oranı olarak ifade edilir. 

Y _ Eşdeğer Doz (Gy) 
ÜŞ ~ Yıllık Doz (Gy/y) 

Örnekleme alanı olarak İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü seçilmiştir. 
Arkeolojik açıdan yapılan incelemelerde höyüğün tarihçesinin Neolitik döneme kadar 
uzandığı belirlenmiştir. Bu çalışmada eşdeğer dozun belirlenmesi için kaba tanecik 
boyutundaki kuvars minerallerine SAR (Single Aliquot Regeneration) tekniği 
uygulanmıştır. Yıllık dozun belirlenmesinde ise AI2O3 dozimetrelerden yararlanılmıştır. 
İzmir Kent Kültür tarihi Yeşilova'dan elde edilen bulgular sayesinde yeniden yazılmaya 
başlanmış, aynı zamanda kent tarihi bakımından üç büyük il içinde en eskiye giden il olma 
özelliğini kazanmıştır. Bu alanda termolüminesans tekniği kullanılarak yapılan tarihleme 
çalışmaları ile arkeolojik veriler bilimsel olarak değerlendirilmiştir. 
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LÜMİNESANS TARİHLENDİRMEDE YILLIK DOZUN 
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Lüminesans tarihleme, kuvars ve feldspat gibi yeryüzünde yaygın olarak bulunan 
minerallerin ışığa veya ısıya maruz kaldığı en son zamanı tarihlemek için kullanılır. Bu 
nedenle söz konusu teknik sedimenter jeolojik yapıların oluşum ve değişim zamanlarını ve 
ayrıca arkeolojik kalıntıları tarihlemek için yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Lüminesans 
tarihleme, yaşları birkaç yıldan birkaç yüz bin yıla kadar uzanan örneklere 
uygulanabilmektedir. 

Lüminesans tarihleme metodunda örneğin yaşını belirlemek için, örneğin bulunduğu 
çevreye ait doz hızının ve sahip olduğu toplam doz miktarının belirlenmesi gerekmektedir. 
Tüm bu aşamalarda birçok zorlukla karşılaşılmaktadır. Bu yöntemi kullanmayı planlayan 
araştırmacıların karşılaşabilecekleri zorluklar' hakkında bilgi sahibi olmasının, hem 
deneysel sürecin hızlanması hem de elde edilen sonuçlardaki hatanın azaltılması yönünde 
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada, lüminesans tarihleme 
yapılırken yıllık doz hızının belirlenmesi aşamasında karşılaşılan problemler ve çözüm 
önerileri tartışılacaktır. 

Çalışmada, jeolojik alanın yıllık doz hızı iki farklı metot ile belirlenmiştir: doğal olarak 
oluşan radyonüklidlerin konsantrasyonlarının belirlenmesine dayanan dolaylı metot ve 
termolüminesans dozimetreler kullanılan doğrudan metot. 

Kullanılan sediment örnekleri Ege- Bölgesi, Salihli ilçesi, Sart mevkiinden alınmıştır. 
Toprak örneklerindeki doğal radyoaktivite konsantrasyonları HPGe y-ışını spektrometre 
sistemi kullanılarak belirlenmiştir. Doğrudan metotta düşük dozlara karşı duyarlılığı 
nedeniyle tarihleme çalışmalarında kullanılabilirliği iyi bilinen A1203:C termolüminesans 
dozimetreler tercih edilmiştir. AI2O3.C dozimetrelerin lüminesans şiddeti Harshaw TLD 
3500 okuyucu kullanılarak ölçülmüş ve doz hızları dozimetrelerden yayımlanan 
lüminesans sinyali yoluyla hesaplanmıştır. Her iki metot ile elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. 
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SPECIFIC PROBLEMS IN DETERMINATION OF ANNUAL DOSE 
IN THE LUMINESCENCE DATING 

Luminescence dating is a method used to determine the time elapsed since minerals 
present in the earth surface was last exposed to sunlight or heat. Therefore it commonly 
used dating the archeological samples and the time of formation and/or variation of 
geological sedimentation. Luminescence dating can be applied the samples having wide 
age range of few years to few hundred years. In luminescence dating method, it is 
necessary to determine the environmental dose rate and the accumulated dose of the 
samples for age determination. In all these stages, it could be encountered with many 
difficulties. It is thought that having knowledge about these difficulties for researchers that 
planning to use this method could be contributed in both acceleration of the experimental 
process and also decreasing the error in obtained results. In this study, therefore, problems 
and solution suggestions of those problems in the determination of annual dose in 
luminescence dating were discussed. The annual dose levels of the geological area were 
determined with two different methods: indirect methods based on the determination of the 
naturally occurring radioactivity concentration and direct methods using 
thermoluminescence method. The sediment samples were collected from Sart-Salihli in 
Aegean Region. The concentrations of the natural radionuclides in soil samples were 
determined using HPGe y-ray spectrometry system. In direct method, A1203:C 
thermoluminescence dosimeters (TLD's) having their high sensitivity and usability in 
dating studies were choosen. The luminescence intensities were measured using Harshaw 
TLD 3500 reader and the dose levels were calculated by luminescence signal emitted from 
dosimeters. The results obtained from both methods were compared and discussed. 

Keywords: Luminescence, Dating, Annual Dose 
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GİRİŞ 

Lüminesans tarihleme hem jeolojik hem de arkeolojik bulguların tarihlendirilmesinde 
sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin temelinde malzemelerin içerisinde bulunan 
ve doğal bir dozimetre özelliğine sahip olan kuvars, feldspat v.b gibi minerallerin ısı ve 
ışığa maruz kalmaları sonucunda sıfırlanmalandır. Malzemeler sıfırlanmalarının ardından 
çevrelerindeki doğal radyonüklidlerden ve kozmik ışınlardan kaynaklanan iyonize 
radyasyona maruz kalırlar. Malzemenin maruz kaldığı toplam doz miktarı ve bulunduğu 
çevrenin yıllık doz hızı ölçüldüğünde malzemenin son ısı veya ışık gördüğü tarih 
belirlenmiş olur [1], 

Yıllık dozun belirlenmesinde doğrudan ve dolaylı olarak adlandırılan iki temel metot 
vardır (Hossain 2003). Doğrudan metotta iyonize radyasyona karşı duyarlılığı iyi bilinen 
termolüminesans dozimetreler (TLD) kullanılır [2-7]. Bu metot kullanılarak yıllık doz hızı 
ölçümleri yapılırken yıllık doza gama radyasyonu ve kozmik radyasyon katkısı için 
dozimetreler örnekleme alanına gömülür. Bu aşamada karşılaşılan problemlerden biri 
dozimetrelerin gömüldüğü alanının radyoaktif olarak dengede olması gerektiğidir. Ayrıca 
arazi çalışmalarında sıklıkla karşılaşılan malzemenin kaybolması veya yerinden 
oynatılması da ölçüm sonuçlarını etkileyen önemli bir etkendir. Doğrudan metot ile yıllık 
doza beta radyasyonu katkısının belirlenmesinde ölçümler laboratuar ortamında 
gerçekleştirilir. Bu aşamada örnekleme alanından alınan sediment örneklerinin üzerine beta 
radyasyonuna duyarlı TLD'ler yerleştirilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus, 
örneklerin dış ortamdan kaynaklanan çevresel radyasyon etkisini elimine temek için kurşun 
zırh içinde bekletilmesi gerekliliğidir. Ayrıca laboratuar ölçümlerinde örnekleme alanına 
ait şartların sağlanabilmesi için örnekleme alanına ait nem içeriğinin de belirlenerek beta 
radyasyon dozunun düzeltilmesine dikkat edilmelidir. Bu metotta kozmik radyasyon 
katkısının ayrıca hesaplanmasına gerek yoktur. Alana gömülen dozimetreler çevresel gama 
radyasyonun yanı sıra kozmik radyasyona da maruz kaldıkları için lüminesans verileri 
yıllık doza gama ve kozmik radyasyonu katkısının toplamını vermektedir. Bu metodun 
zaman bakımından en önemli dezavantajı örnekleme alanının mevsimsel iklim 
değişiklilerinin ve güneşin geliş açısına bağlı olarak kozmik radyasyon katkısının tam 
olarak belirlenebilmesi için dozimetrelerin en az bir yıl örnekleme alanında gömülü olarak 
bırakılması gerekmektedir. 

Dolaylı ölçüm metodu örnekleme alanından alınan radyoaktif dengedeki toprak 
örneklerinin doğal radyoaktif içeriğinin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu metoda ait 
analiz teknikleri nötron aktivasyon analizi (NAA), indükleyici çiftleşmiş plazma kütle 
spektrometresi (ICP-MS), alfa-sayımı, beta sayımı ve gama spektrometresi olarak 
sıralanabilir. Bu teknikler dolaylı olarak tanımlanır çünkü bu tekniklerle öncelikle bir 
radyonüklit konsantrasyonu (mg.kg1 veya Bq.kg"1 olarak) veya bir sayım hızı elde edilir 
[8]. Daha sonra bu değerler ve belirli katsayılar kullanılarak birim zaman ve kütle başına 
yılda soğurulan eneıjinin (mGy/y) belirlenmesi gerekmektedir. Bu dönüşüm nükleer veri 
tablolarında belirtilen radyasyonlar ve yayımladığı parçacıkların enerjilerinin ölçülmesine 
dayanan faktörlerin kullanımıyla yapılmaktadır [9]. Çalışmada gama spektrometre sistemi 
ile radyoaktivite analizi yapılmıştır. Bu teknik kullanıldığında ölçüm süresi dozimetrelerle 
yapılan ölçümlerle kıyaslandığında oldukça kısadır. Yalnız genellikle düşük 
radyoaktiviteli doğal örneklerle çalışılması nedeni ile analiz süresini 30.000 s gibi uzun 
sürelerde tutulması önerilmektedir. 
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2. DENEYSEL AŞAMA 

2.1 Örnekleme Alanı 

Çalışma da kullanılan örnekler Manisa iline bağlı Salihli ilçesine 10 km uzaklıkta 38°29' 
kuzey enlemi ve 28°01' doğu boylamlarında bulanan Kaletepe mevkiinden alınmıştır 
(Şekil 1). 

Şekil 1. Örnekleme alanının konumunu gösteren harita [10]. 

Örnekleme bölgesinde 292 ve 434 m yükseklikte iki alan belirlenmiştir. Bu alanlardan 292 
m rakıma sahip olan alan KA 434 m rakıma sahip olan alan KU olarak isimlendirilmiştir. 
Seçilen bu alanlar hakkında yapılan arazi çalışmalarında, bu örnekleme noktalarının 
kuvarterner döneme ait olduğu yani ışıma teknikleri için uygun olduğu belirlenmiştir. Bu 
noktalann lüminesans yöntemiyle hangi zamanda buraya taşındıklarının belirlenmesi yani 
tarihlendirilmesi için öncelikle alanların yıllık doz hızı değerlerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Çalışmada yıllık doz hızı dolaylı ve doğrudan olarak isimlendirilebilecek iki farklı metot 
kullanılarak tespit edilmiştir. Dolaylı metot yeryüzünde doğal olarak bulunan uranyum, 
toryum ve potasyum radyonüklitleri ve bunların ürünlerinin aktivitelerinin belirlenmesine 
dayanmaktadır. Elde edilen aktivite değerlerinden yıllık doza gama ve beta radyasyonu 
katkıları belirlenebilmektedir. Doğrudan metotta ise termolüminesans dozimetrelerin 
(TLD) panldama eğrilerinin dozla orantılı olmasına dayanarak yıllık doz 
belirlenebilmektedir. 

Bu amaçla hem doğrudan metot ile AI203:C TL dozimetreler hem de dolaylı metot ile 
HPGe detektörlü gama spektrometre sistemi kullanılarak her iki alana ait yıllık doz hızı 
değerleri belirlenmiştir. 
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2.2 Doğrudan Ölçüm Metodu ile Yıllık Doz Hızının Belirlenmesi 

Yıllık dozun ölçümünde kullanılan doğrudan ölçüm metodunda iyonlaştırıcı radyasyona 
karşı yüksek duyarlılığa sahip termolüminesans dozimetreler (TLD) kullanılır. Bu metot 
kapsamında düşük doza karşı duyarlı oldukları bilinen ve çevresel radyasyon dozunun 
belirlenmesinde sıklıkla tercih edilen a-Aİ203:C dozimetreler kullanılmaktadır [11,12]. Bu 
materyalin iyi ısı iletimi, radyasyon hasarlarına karşı direnci ve kimyasal tepkisi gibi 
faktörler radyasyon dozimetresinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu dozimetrenin TL 
doz yanıtı geniş bir aralık için doğrusaldır. Yüksek duyarlılığı ve düşük artalanı dolayısıyla 
doğrusallık aralığı l(iGy'den 1 Gy'e kadar uzanır ve bu değerden sonra yavaşça 
doğrusallıktan sapmaya başlar. Yaklaşık olarak 30 Gy' de doyuma ulaşır. Söz konusu geniş 
doz yanıt aralığı, dozimetreye kişisel dozimetre ve çevresel radyasyonun izlenmesi gibi 
çok geniş bir kullanım alanı sağlamıştır [7,13-15]. Bu avantajlarıyla birlikte a-Aİ203:C'm 
kullanımını sınırlayan önemli bir faktör ışık duyarlılığıdır. Işık duyarlılığı iki şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Bunlar; ışık etkisiyle solma ve ışınlanmış örneklerde derin tuzaklardan sığ 
tuzaklara ışık uyartımıyla yük transferidir. Bu tür yan etkilerin yıllık doz ölçümlerini 
etkilememesi için a-Al203:C dozimetreler tavlama, taşıma ve ışınlanma esnasında ışık 
sızdırmaz siyah kutular içinde saklanmıştır. 

Dozimetreler örnekleme alanına gömülmeden önce çevreden almış olabilecekleri olası bir 
radyasyon dozunun etkisinin silinmesi için literatürde de belirtildiği gibi 950 °C'de 30 
dakika tavlanarak sıfırlanmıştır [14,15]. Dozimetrelerin toprakta kaldığı süre boyunca 
çevreden gelebilecek beta radyasyonu katkısını engellemek, nemden korumak ve 
dozimetrelerin ışığa karşı duyarlılığından dolayı ışık görmemesi için alüminyum folyo ile 
tek tek paketlenerek plastik tüpler içerisine yerleştirilmiştir. Matris etkisini göz önüne 
almak için de kaplar örnekleme alanına ait toprak ile doldurulup jeolojik alanda sediment 
korlarının alındığı katmanda yaklaşık 30 cm derinliğinde açılan deliklere yerleştirilmiştir. 

Dozimetreler burada belirli sürelerde tutulduktan sonra ışık görmeyecek şekilde 
yerlerinden çıkartılmış ve Harshaw TLD 3500 sistemi ile doğal panldama eğrileri 
alınmıştır. Her bir dozimetrenin laboratuvarda kalibrasyonu yapılmış ve kaim a-Al203:C 
dozimetre için 3,16 mGy/s doz hızına sahip 90Sr/90Y beta kaynağı ile yaklaşık 31 mGy'lik 
laboratuvar dozları verilerek panldama eğrileri alınmıştır. Elde edilen panldama eğrilerinin 
125-250 °C sıcaklık aralığında integrasyonlan alınmış ve aralanndaki orantıdan 
yararlanarak doğrudan metot ile doğal çevrenin verdiği yıllık gama + kozmik radyasyon 
dozu belirlenmiştir. 

Doğrudan metot ile yıllık doza beta katkısı için ince A1203:C TL dozimetreler 
kullanılmıştır. Dozimetreler ilk olarak literatürde de belirtildiği gibi 400 °C'de 30 dakika 
tavlanarak sıfırlanmıştır [2,16] . 

Örnek ve art ortamın belirlenebilmesi için stabilize kuvars örnekleri, ~2 ğr olacak şekilde 
kaplar içerisine yerleştirilmiş ve kaplann üzeri Mylar ile kaplanmıştır. İnce A1203:C 
dozimetreler Mylann üzerine yerleştirilerek örnek üzerine sabitlenmiştir. Hazırlanan bu 
örnekler, doğal radyasyondan gelecek katkıyı önlemek için, kaim kurşun zırh içerisinde 
yaklaşık 8 sekiz hafta bekletilmiştir. Bu süre sonunda dozimetreler kurşun zırh içerisinden 
çıkanlarak Harshaw TLD 3500 sistemi ile panldama eğrileri alınmıştır. Her bir dozimetre 
daha sonra 5 sn ( -26 mGy) 90Sr/90Y beta kaynağına maruz bırakılmıştır. Elde edilen 
panldama eğrilerinin 125-250 °C arasında integrasyonlan alınmış ve aralanndaki 
orantıdan yararlanarak yıllık beta radyasyon doz hızı belirlenmiştir. 
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Elde edilen yıllık doza gama + kozmik ve beta radyasyonu katkılarının toplanmasıyla 
doğrudan metot ile yıllık toplam doz değeri belirlenmiştir. 

2.3 Dolaylı Ölçüm Metodu ile Yıllık Dozun Belirlenmesi 

Dolaylı ölçüm metodunda yerkabuğunda doğal olarak bulunan 238U, 232Th ve bozunum 
ürünleri ile 40K radyonüklit aktivitelerinden yararlanılmaktır. Bu doğrultuda, çalışma 
alanında belirlenen noktalardan toprak örnekleri alınmıştır. 

Belirlenen alanlardan alınan toprak örnekleri etüvde 80 °C'de sabit ağırlığa ulaşıncaya 
kadar kurutulmuştur. Daha sonra elenerek içerisindeki yabancı maddelerden arındırılmış ve 
homojen hale getirilmiştir. Uranyum, toryum ve potasyum konsantrasyonlarının 
belirlenmesi için, örnekler 100 cc hacmindeki silindirik polietilen kaplara yerleştirilmiş ve 
226Ra - 222Rn arasındaki radyoaktif dengenin sağlanması için ölçümlerden önce yaklaşık 40 
gün bekletilmiştir. Ölçümlerdeki doğruluğu artırmak için her bir alandan 5 adet örnek 
hazırlanmıştır. 

İncelenen örneklerde 232Th (208T1; 2614 keV), 238U (214Bİ; 1764 keV) ve 40K (1461 keV) 
içeriklerinin saptanmasında kullanılan gama spektrometre sistemi 184 cc HPGe koaksiyel 
detektör (detektör verimi %25, 60Co'ın 1.33 MeV gama enerjisi için FWHM: 1.83 keV ve 
pik/compton oranı 57:1), Ortec Model-671 spektroskopi amplifikatörü ve Canberra PC 
bazlı MCA (8K) Wilkinson ADC'den oluşmuş ve 100 mm kurşun ile zırhlanmıştır. 

Curie (1968) kriterlerine dayanarak, gama spektrometre sisteminin 30.000 s'de 
ölçebileceği minimum dedekte edilebilen aktiviteler (MDA) 40K için 27 Bq.kg"1, 232Th için 
6,7 Bq.kg"1 ve 238U için 6,7 Bq.kg"1 olarak belirlenmiştir [17]. Gama spektrometre 
sisteminin kalibrasyonu, IAEA sertifikalı S-13 ve S-16 referans materyallerinden örneklere 
uygun matris ve geometride hazırlanan U, Th ve K standartları (KC1, Merck) ile 
yapılmıştır [18]. 

30.000 saniyelik sayım süresi kullanılarak hazırlanan örneklerin ölçümleri alınmıştır. Elde 
edilen spektrumlarda belirlenen 40K, 232Th ve U'a ait piklerin altında kalan alanlar 
belirlenmiştir. Her iki alana ait örneklerin sayımlarının ortalamaları alınmıştır. Bu sayım 
değerleri kullanılarak örnekleme alanlarına ait aktivite değerleri belirlenmiştir. Bu aktivite 
değerleri ve Aitken tarafından verilen katsayılar kullanılarak yıllık doza gama ve beta 
radyasyonu katkısı hesaplanmıştır [1]. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

3.1 Doğrudan Ölçüm Metoduyla Elde Edilen Yıllık Doz Hızı Sonuçları 

Doğrudan ölçüm metoduna göre hazırlanan kalın a-Aİ2C>3:C dozimetreler KU ve KA 
örnekleme noktalarına yerleştirilmiştir. Burada belirli sürelerde tutulduktan sonra 
laboratuvarda TLD okuyucu ile parıldama eğrileri alınmıştır. Doğal ve laboratuvarda ~31 
mGy dozla ışınlanmış bu dozimetrelerin parıldama eğrilerinin 125-250 °C sıcaklık 
aralığındaki integrasyon değerleri belirlenmiştir. Elde edilen bu değerlerden örnekleme 
alanlarına ait yıllık doza gama ve kozmik radyasyon dozu ( Dy + D^ ) katkısı 
hesaplanmıştır (Çizelge 1). 
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Doğrudan metot ' tkısının bel ir lenebi lmesi için ince A1 2 0 3 :C dozimetreler 
alandan n! neklerinin üzerine yerleştirilerek 6 0 gün kurşun zırh 
içe . ' c>>U-t!h;îı>nr Hu vi-.o dozimetrelerin ı ş ıma sinyalleri kaydedilmiştir. Daha 
sonr Gy' l ik doz verilerek ı ş ıma ölçümleri kaydedilmiştir. 
Her fc ..ıiı 1 2 5 - 2 5 0 ° C sıcaklık aralığındaki integrasyonlanndan 
yararla . adyasyonu katkısı hesaplanmıştır. B u değerler kurutulmuş 
örnekleı 5>n n e m düzel tmesi yapılmıştır. Kurutulmuş örneklerde n e m düzel tmes i 
yapıldıkt. ^ edi len beta doz hızı değerleri Ç ize lge l ' d e verilmiştir. 

Çizelge 1. Örnekleme alanları için doğrudan metoduna göre hesaplanan yıllık gama ve 
beta doz hızı değerleri 

Bölge Adı D7 + Dk 

(mGy.y1) 
DP 

(mGy.y ) 

KA 1,38+0,06 2,12±0,26 

KU 1,06 ±0,09 1,42±0,16 

3.2 Dolaylı Ölçüm Metoduyla Elde Edilen Yıllık Doz Hızı Sonuçları 

Dolaylı ölçüm metoduna göre KA ve KU olarak adlandırılan örnekleme noktalarından 
alınan toprak örnekleri HPGe detektörlü gama spektroskopi sistemiyle 30.000 saniyelik 
sürelerde ölçülmüştür. Bu alanlara ait ortalama aktivite değerleri Çizelge 2'de verilmiştir. 

Çizelge 2. KA ve KU örnekleme noktalarına ait aktivite değerleri. 

Bölge Adı Aktivite (Bq.kg1) 
%K 507 ± 50 
eU 31 ± 5 

KA 
eTh 30 ± 5 
%K 382 ± 50 
eU 19 ± 5 

KU 
19 ± 5 

eTh 24 ± 3 

B u aktivite konsantrasyon değerleri ve Ai tken' in ( 1 9 8 5 ) verdiği katsayılar kullanılarak örneklere 
çevreden ge l en n e m düzel t i lmesi yapı lmış yı l l ık gama (DY) v e beta (Dp) radyasyonu d o z hızı 
değerleri hesaplanmıştır (Çize lge 3) [1], 

Çizelge 3. Dolaylı metot ile kurutulmuş toprak örneklerinden elde edilen yıllık gama ve 
beta radyasyonu doz hızı değerleri. 

Bölge Adı Dy 

(mGy.y1) 
DP 

(mGy.y1) 

KA 1,02±0,24 1,84±0,44 

KU 0,73 +0,22 1,32±0,41 
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Kozmik radyasyon katkısı dolaylı metotta örnekleme alanın rakım, enlem, boylam ve 
toprak yoğunluğu dikkate alınarak ve literatürdeki ifadeler yardımıyla 0.20 mGy/y olarak 
hesaplanmıştır [19-21], 

Yıllık dozun genel formülü; 

Yıllık Doz = D« + Dp + DY + Dk 

olarak ifade edilir [1]. Tarihlemede kullanılacak olan tanecik boyutuna göre bu ifadede 
bazı değişiklikler yapılır. Bu çalışmada 200-250 [im arasındaki tanecikler kullanılarak 
Fleming tarafından geliştirilmiş olan kuvars kaba tanecik yöntemi (Quartz Inclusion 
Technique) uygulanmıştır [1,22,23], Çalışmada kullanılan yöntemde kimyasal işlemler 
sırasında HF kullanılması nedeniyle kuvars minerallerinin dış yüzeyi asit ile 
aşındırılmıştır. Bu nedenle kristale dışarıdan gelen alfa katkısının tamamı ve beta 
katkısının %10'u ihmal edilmektedir [1], Böylece yıllık doz: 

Yıllık Doz = 0.90Dp + D r + Dk şeklini alır. 

Yukarıdaki ifadeden yararlanarak her iki örnekleme alanı için doğrudan ve dolaylı ölçüm 
metoduna göre hesaplanan yıllık doz hızı değerleri Çizelge 4'de verilmiştir. 

Çizelge 4. Örnekleme alanları için doğrudan ve dolaylı ölçüm metoduna göre hesaplanan 
yıllık doz hızı değerleri 

Doğrudan Dolaylı 

Bölge Adı (mGy.y1) (mGy.y1) 

KA 3,21 ±0,42 2,89 ±0,7 

KU 2,26±0,32 2,13±0,6 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışmasında her iki metotla elde edilen yıllık doz hızı değerleri birbirleriyle uyum 
içerisindedir. Her iki metodun birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Dolaylı 
metot ile ölçümler birkaç hafta sürerken doğrudan metot ile ölçüm sonuçlarının elde 
edilmesi, dozimetrelerin alanda gömülü bırakılması nedeniyle, bir yıldan daha uzun 
sürmektedir. Bu açıdan bakıldığında dolaylı metot avantajlı görünmesine rağmen kozmik 
ışınların katkısının bu metotla ölçülememesi bu metodun zayıf kaldığı noktadır. Ayrıca 
ölçümler yerinde yapılmadığı için dolaylı metotta çevre koşulları etkisi hesaba 
katılamamaktadır. Bu tekniklerin uygulanmasına karar verilirken laboratuar imkanları göz 
önüne alınmalı ve eldeki olanaklar doğrultusunda en uygun ölçüm tekniği seçilmelidir. 
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NÜKLEER TIP UYGULAMALARI İÇİN ETKİN DOZUN 
GÖRÜNTÜSEL BİR VÜCUT MODELİ VE MONTE CARLO 

YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI 

Nuri Yorulmaz1*, Ahmet Bozkurt1 

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, 63300 Şanlıurfa. 

Nükleer tıp uygulamalarında hastaya verilen bazı radyofarmasötikler yardımıyla hasta 
vücudunun organ ve dokuları hakkında tanısal bilgi elde edilmeye çalışılır. Hastanın, 
incelenen organ/doku dışındaki diğer organları da radyasyona maruz kalacağından, hayati 
öneme sahip veya radyasyon duyarlılığı olan organ ve dokuların ne kadar doz aldıklarının 
bilinmesi, radyasyon riski açısından büyük önem taşır. Bu çalışmada, bir insanın gerçek 
anatomisine dayanılarak oluşturulmuş görüntüsel bir vücut modeli ve MCNP Monte Carlo 
programı yardımıyla, nükleer tıpta kullanılan bazı gama enerjileri (0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 
0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 MeV) ve tanı/tedavi prosedürleri için vücuttaki organ ve dokuların 
soğuracaklan radyasyon dozları hesaplanmıştır. Bu değerler daha soma radyasyon ağırlık 
faktörleri ve organ ağırlık faktörleri ile birlikte kullanılarak her bir tanısal uygulama için 
sözkonusu olabilecek etkin doz değeri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Monte Carlo, VIP-Man, Etkin Doz, Nükleer Tıp 

CALCULATION OF EFFECTIVE DOSE FOR NUCLEAR MEDICINE 
APPLICATIONS USING AN IMAGE-BASED BODY MODEL AND 

THE MONTE CARLO METHOD 

In nuclear medicine applications, the aim is to obtain diagnostic information about the 
organs and tissues of the patient with the help of some radiopharmaceuticals administered 
to him/her. Because some organs of the patient other than those under investigation will 
also be exposed to the radiation, it is important for radiation risk assessment to know how 
much radiation is received by the vital or radio-sensitive organs or tissues. In this study, an 
image-based body model created from the realistic images of a human is used together 
with the Monte Carlo code MCNP to compute the radiation doses absorbed by organs and 
tissues for some nuclear medicine procedures at gamma energies of 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 
0.05, 0.1, 0.2, 0.5 and 1 MeV. Later, these values are used in conjunction with radiation 
weighting factors and organ weighting factors to estimate the effective dose for each 
diagnostic application. 

Keywords: Monte Carlo, VIP-Man, Effective Dose, Nuclear Medicine 
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1. GİRİŞ 

Nükleer tıp uygulamalarında, hasta vücuduna verilen ve düşük dozda radyasyon yayan 
radyoaktif maddeler aracılığıyla, vücut organlarının görüntülenmesi, organ 
fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve sınırlı da olsa hasarlı organların tedavisi 
sağlanabilmektedir [1]. Genellikle kısa yarı ömürlü radyoaktif çekirdeklerin tercih edildiği 
nükleer tıp prosedürlerinde, radyoaktif çekirdekten yayılan gama ışınları bir gama 
kamerası yardımıyla toplanır ve bilgisayara aktarılarak istenilen bölge hakkında görüntüsel 
bilgi elde edilir. 

Çoğunlukla tanısal amaçlı görüntülemeye yönelik olan nükleer tıpta, hastaya uygulanan 
radyofarmasötiğin yayacağı radyasyonların hangi organları etkileyeceği ve hasta için 
toplam radyasyon riskinin tespiti önemli bir konudur [2]. Çünkü şüphe altındaki organa 
verilecek radyasyon dozunun, diğer sağlıklı doku ve organlar üzerinde hasar 
oluşturmaması istenir. Bu bilginin pratikte klinik ölçümlerle belirlenmesi mümkün 
olmadığından, bilgisayar ortamında oluşturulmuş vücut benzeri modeller kullanılarak 
hesaplanır. Bu modeller, 1970'li yıllarda geliştirilen ve organ ile doku hacimlerinin basit 
geometrik şekillerle temsil edildiği matematiksel modeller olabileceği gibi, 1990'lı yılların 
sonlarına doğru geliştirilen ve gerçek vücut görüntülerine dayanan tomografık modeller de 
olabilir. 

Bu çalışmada görüntüsel bir tüm vücut modeli olan VIP-Man kullanılarak, bir radyasyon 
taşıma programı olan MCNP yardımıyla yaygın nükleer tıp uygulamaları için hasta riski 
belirlenmeye çalışılmıştır. Daha önce matematiksel modellerle yapılan çalışmalara kıyasla 
[3], bu çalışmada gerçek renkli fotoğraflarla oluşturulmuş VIP-Man vücut modeli 
kullanılarak elde edilen soğurulan organ dozu ve etkin doz değerleri [4], bir nükleer tıp 
uygulamasında söz konusu olan hasta riskini daha gerçekçi bir şekilde ortaya koymaktadır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Monte Carlo Yöntemi 

Monte Carlo tekniği, ilk olarak 1940'lı yıllarda atom silahlarının tasarımında kullanılmış 
ve radyasyonun maddesel ortamlardaki etkileşimlerinin incelendiği uygulamalar için 
başarılı bir araç olarak kabul edilegelmiştir [5]. Yöntem, günümüzde fiziksel ölçümlerin ya 
çok zor ya da imkansız olduğu durumlarda yaygın biçimde kullanılmakta olup, genel 
olarak bir olayı veya deneyi çeşitli istatistik teknikler kullanarak sayısal olarak 
betimlemeye çalışan bir modelleme tekniğidir. Radyasyonun maddesel ortamdaki 
etkileşimlerini modellemede bu yöntem, radyasyon enerjisini taşıyan parçacıkların eneıji, 
konum, uçuş doğrultusu ve uçuş mesafesi gibi niteliklerini rastgele sayılar ve uygun 
olasılık dağılımları kullanarak belirler ve böylece ortam içerisinde hareket eden 
parçacıkların geçireceği fiziksel etkileşim türlerini, her etkileşimde kaybedilecek enerji 
miktarlarını, saçılma açılarını v.s. tahmin etmeye çalışır. Sonuçta ise, önceden tanımlanmış 
hacimlerde bırakılacak radyasyon dozu miktarları hesaplanmış olur. 

2.2. MCNP Radyasyon Taşıma Programı 

Radyasyon etkileşimlerinin Monte Carlo yöntemi ile simülasyonunda kullanlan farklı 
bilgisayar programları vardır (EGS, ETRAN, ITS ve MCNP gibi). Bu çalışmada kullanılan 
MCNP (Monte Carlo N-Particle) programı ile üç boyutlu karmaşık geometrilerde ve geniş 
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eneıji spektrumlan için nötron, foton ve elektron etkileşimlerinin simülasyonu 
yapılabilmektedir [6]. Yaklaşık 40.000 satır Fortran ve 1.000 satır da C kaynak kodu olarak 
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Alamos Ulusal Laboratuan'nda Transport Methods 
Groups (XTM) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada, MCNP'nin 4c sürümü 
kullanılmıştır. 

2.3. Vücut Modeli 

Bu çalışmada Görünür İnsan Projesi (Visible Human Project, VHP) verilerine dayanan 
1.86 m boyunda, 103 kg ağırlığında 38 yaşında bir erkek model olan VIP-Man tüm vücut 
modeli kullanılmıştır [7]. Bu model oluşturulurken gerçek bir insan vücudu teknolojik 
yöntemlerle, enine ince dilimler halinde bölünmüş ve her dilimin fotoğrafları çekilerek 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Bilgisayar ortamına aktarılan görüntüler tamamen fotoğraf olduğundan bu fotoğraflardaki 
her bir rengin, hangi organ ya da dokuya ait olduğunun belirlenerek anlamlandırılması 
gerekir. Bu anlamlandırma yapılırken çekilen fotoğraflardaki renklere bakılarak her 
dokuya bir rakam verilir. Örneğin hava 99, karaciğer dokusu 35, deri 23, gözler 13 vb. 
Segmentasyon denilen bu işlem, her dilime uygulanmış ve tüm pikseller sayılarla ifade 
edilmiştir. Şekil l ' de vücuttan alınan kesitin fotoğrafı (a) ve bilgisayarda segmentasyonu 
yapılmış bir vücut dilimi (b) gösterilmiştir [8]. 

(a) (b) 

Şekil 1. a) Bilgisayara aktarılmış bir kesit görüntüsü, b) Aynı fotoğrafın organ veya doku 
özellikleri tanıtılarak segmente edilmiştir. 

VIP-Man temel olarak 1878 adet 1 mm kalınlığında enine dilimlerden oluşmuştur. Bu 
dilimleri oluşturan pixellerin boyutu 0.33x0.33 mm2 olup, fotoğraf çözünürlüğü 
1760x1024 pixeldir. Tüm vücut 3.4 milyar pixel ve 6 milyondan fazla voxel içermektedir. 
VIP-Man görüntü dosyalan, gerek anatomik gerekse de fiziksel olarak organ veya 
dokulann yerleri, geometrileri ile doku bileşimleri Monte Carlo kodlan olarak ifade 
edilmiştir. Çizelge l ' de VIP-Man vücut modelinde bulanan doku ve organlar hakkında 
bilgiler bulunmaktadır. Kullanılan vücut modeli Şekil 2'de VHP veri tabanından alınmış 
görüntüsü (a), voxellerden oluşturulmuş görüntüsü (b) ve MCNP programından alman 
görüntü (c) gösterilmiştir [9]. 

Çizelge 1. VIP-Man vücut modelinde bulunan bazı organ veya dokulann özellikleri. 
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Organlar Voxel Sayısı Yoğunluk (g/cm ) Kütle (gr) 
İdrar Torbası 621 1.02 40.5 
Kemik 92 929 1.55 9227.8 
Göğüs (Erkek) 571 0.92 33.6 
Bağırsaklar 

Alt Kalın Bağırsak 5 613 1.04 373.6 
Üst Kalın Bağırsak 9 326 1.04 620.7 

Yemek Borusu 600 1.04 39.9 
Karaciğer 28 802 1.05 1935.5 
Akciğer 54 709 0.26 910.4 
Kırmızı Kemik İliği 17 831 0.98 1118.4 
Deri 32 616 1.10 2296.2 
Mide Duvarı 2 327 1.04 154.9 
Testisler 322 1.04 21 .4 (1 ) 
Tiroit 409 1.05 27.5 
Diğer Organlar 

Adrenal 123 1.02 8.0 
Beyin 18 735 1.04 1247.4 
Böbrekler 5 029 1.05 338.0 
Kas 645 491 1.04 42 963.9 
Pankreas 1 232 1.05 82.8 
İnce Bağırsak 18 573 1.04 1236.2 
Dalak 3 536 1.06 239.9 
Timus 175 1.03 11.5 

Göz Merceği 16 1.10 1.1 
Kalp Duvarı 6 096 1.03 401.8 
Prostat 290 1.05 19.5 
Tüm Vücut 5 941 740 - 103 202.3 

2.4. Kaynak Modeli 

Bu çalışma da MCNP programı ile Monte Carlo simülasyonları 12 farklı enerjiye sahip 
(0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.05, 0.1, 0,2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ve 4.0 MeV) fotonlar yayan 
monoenerjik kaynaklar düşünülerek yapılmış ve sonuçta sekiz farklı kaynak organ için 60 
farklı organ veya dokuda soğurulan doz değerleri MeV/g cinsinden elde edilmiştir. 
MCNP'nin hesapladığı soğurulan organ dozları, öncelikle 1.602* IO"10 ile çarpılarak 
Gy/parçacık birimine dönüştürülmüştür. Radyasyon ağırlık faktörü her eneıjideki fotonlar 
için bire eşit olduğundan, bulunan değerler Sv/parçacık birimine sahip olan eşdeğer doz 
olarak ta adlandırılabilir (Denklem 1). 

h T =T, w r D T , R (!) 
R 

Bu denklemde WR, fotonlar için radyasyon ağırlık faktörü, DT,R ise soğurulan organ 
dozudur. Tüm organların eşdeğer dozları Denklem 2'de kullanıldığında, 

E = Y , w t H t (2) 
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İ 
(a) (b) (c) 

Şekil 2. a) VHP veri tabanlarından elde edilen görüntüsü, b) Voxel vücut modeli, c) VIP-
Man vücut modelinin MCNP-plot görüntüsü. 

yine Sv/parçacık birimine sahip olan etkin doz hesaplanmış olur. Denklemde kullanılan 
organ ağırlık faktörleri ( w r ) değerleri Çizelge 2'de gösterilmiştir [10]. Çalışmanın temsili 
görünümü Şekil 3'de gösterilmektedir. 

Şekil 3. Çalışmanın temsili gösterimi. 
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Çizelge 2. Organ ağırlık faktörü (WT ) değerleri. 

Organ veya doku 
Yumurtalık 0.20 
Kemik İliği 0.12 
Kalın Bağırsak 0.12 
Akciğer 0.12 
Mide 0.12 
İdrar Torbası 0.05 
Meme 0.05 
Karaciğer 0.05 
Yemek Borusu 0.05 
Tiroid 0.05 
Deri 0.01 
Kemik yüzeyi 0.01 
Arta kalan organlar (Adrenal, Beyin, İnce Bağırsak, 
Böbrek, Kas, Pankreas, Dalak, Timus, ve rahim) 

0.05 
Toplam 1.0 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada 12 farklı enerjide sekiz farklı kaynak organ için elde edilen foton başına 
etkin doz değerleri Çizelge 3'te gösterilmiştir. Bu veriler Şekil 4'te bir grafik halinde 
özetlendiğinde, foton başına etkin doz değerlerinin enerjiye göre nasıl değiştiği daha net 
bir şekilde görülebilir. Grafikte görüldüğü gibi en yüksek etkin doz tiroit sintigrafısinde 
alınırken, beyin sintigrafisi en düşük etkin dozu almıştır. Bunun nedenini anlamak için 
sekiz farklı sintigrafi çeşidi için seçilen kaynak organlardan yayılan 4 MeV enerjiye sahip 
fotonlann, vücuda dağıttığı toplam radyasyon dozunun organ dağılımına bakılması yeterli 
olacaktır [11]. 

Çizelge 3. Sekiz farklı kaynak organdan yayılan 12 farklı enerjiye sahip monoeneıjik 
fotonlar için etkin doz değerleri (Sv). 

Foton Enerjisi (MeV) Beyin Tiroit Karaciğer Böbrekler 
0.01 1.34E-17 2.48E-15 4.19E-17 1.09E-16 

0.015 1.85E-17 2.63E-15 6.60E-17 1.39E-16 
0.02 2.16E-17 2.24E-15 9.10E-17 1.50E-16 
0.03 2.24E-17 1.41E-15 1.26E-16 1.43E-16 
0.05 2.05E-17 9.00E-16 1.53E-16 1.37E-16 
0.1 2.89E-17 9.82E-16 2.16E-16 1.91E-16 
0.2 5.93E-17 2.01E-15 3.98E-16 3.63E-16 
0.5 1.57E-16 5.27E-15 9.48E-16 8.87E-16 

1 3.04E-16 9.82E-15 1.74E-15 1.64E-15 
1.5 4.33E-16 1.35E-14 2.40E-15 2.27E-15 
2 5.48E-16 1.66E-14 2.98E-15 2.82E-15 
4 9.34E-16 2.66E-14 4.90E-15 4.63E-15 
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Foton Enerjisi (MeV) Pankreas Dalak Kalp K.K.İligi 
0.01 4.36E-16 1.60E-16 8.04E-18 1.23E-16 

0.015 5.25E-16 2.18E-16 3.92E-17 1.02E-16 
0.02 5.22E-16 2.45E-16 8.53E-17 8.09E-17 
0.03 4.43E-16 2.37E-16 1.51E-16 6.73E-17 
0.05 3.65E-16 2.11E-16 1.90E-16 7.89E-17 
0.1 4.64E-16 2.75E-16 2.62E-16 1.37E-16 
0.2 8.95E-16 5.26E-16 4.82E-16 2.75E-16 
0.5 2.21E-15 1.29E-15 1.15E-15 6.81E-16 

1 4.07E-15 2.38E-15 2.11E-15 1.26E-15 
1.5 5.59E-15 3.28E-15 2.92E-15 1.75E-15 
2 6.91E-15 4.06E-15 3.62E-15 2.17E-15 
4 1.12E-14 6.62E-15 5.93E-15 3.58E-15 

Eıeıji(MeV) 

Şekil 4. Sekiz farklı kaynak organ için vücudun aldığı etkin dozun enerjiye göre değişimi. 
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PET/BT GÖRÜNTÜLEMESİ YAPILAN HASTALARIN MARUZ 
KALDIKLARI F-18 FDG RADYASYON DOZLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

Gülten Yılmaz1, A. Beril Tuğrul1, Mustafa Demir2 

'istanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 34469, istanbul 
Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Nükleer Tıp Anabilim Dalı, istanbul 

Bu çalışmada, nükleer tıpta ileri bir tanı yöntemi olan Pozitron Emisyon 
Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) hastalarının maruz kaldıkları radyasyon 
dozlarını belirlemek üzere deneysel bir araştırma gerçeklenmiştir. Hastalara (rutin 
uygulama bağlamında) 14.1 mCi (522 MBq) F-18 FDG uygulanmıştır. Enjeksiyon öncesi 
gönüllü PET hastalarının mesane, akciğerler ve beyin bölgelerine özel olarak hazırlanmış 
TLD (Termolüminesans Dozimetre)ler yerleştirilmiştir. Söz konusu TLD dozimetreler, 
enjeksiyondan sonra 24 saat boyunca hasta üzerinde kalmış ve 24 saat sonunda hastalardan 
alınarak Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi Laboratuarlarında okunarak 
değerlendirilmişlerdir. Böylelikle, PET/BT görüntülemesinde enjeksiyonu takip eden 
(kullanılan radyofarmasotik için önemli olan ilk) 24 saat boyunca doz takibi yapılarak doz 
değerlendirmesi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: F-18, Dozimetri, Kritik Organ PET/BT, TLD 

SEARCH OF THE F-18 FDG RADIATION DOSES FOR PATIENTS 
OF PET/CT IMAGING 

In this study, an experimental research observed for describing radiation doses for Positron 
Emission Tomography/Computerized Tomography that is an advance diagnostic method in 
nuclear medicine. 14,1 mCi (533 MBq) F-18 FDG were applied on the patients. Before the 
injection, TLD (Thermoluminescence dosimeters) were placed on bladder, lungs and brain 
regions of the voluntary PET patients. The TLD dosimeters stay on the patients for 24 
hours after the injection, after that gave off them, then read and evaluated at the Çekmece 
Nuclear Research and Training Center. Therefore, after the injection dose following could 
be observed for 24 hours (that is important period for the pharmaceutics). 

Keywords: F-18, Critic urgan, Dosimetry, PET/BT, TLD 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde, nükleer tıpta birçok görüntüleme tekniği kullanılmaktadır. Bu görüntüleme 
tekniklerinde genellikle genel ve makro olarak nitelenebilecek yapısal değişiklikleri ortaya 
koymaktadır. Bir başka deyişle hücresel düzeyindeki yapısal değişiklikleri ya da işlevsel 
farklılıkları gösterememektedir. Örneğin; Alzheimer hastalığında hastanın beyin 
tomografisinde belirgin bir değişiklik izlenememektedir. Çekilen bir kalp grafısinde ya da 
anjiografide kalp kasında hücre düzeyinde meydana gelen hasar anlaşılamamaktadır. Bu 
nedenle, bazı hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde hücre düzeyinde inceleme ve hücresel 
düzeyde işlevlerin görüntülenebilmesi önemlidir. Modern görüntüleme tekniklerinin 
amacı, vücuda hiç bir hasar vermeden ya da mümkün olan en az zararı vererek en detaylı 
görüntüleri elde etmektir [1,2] 

Son yıllarda geliştirilen ve "Pozitron Emisyon Tomografisi" (PET) olarak adlandırılan 
görüntüleme yöntemi organların sadece şekillerini ortaya koymakla kalmamakta, işlevsel 
değişiklikleri de gösterebilmektedir. Bu teknikle, herhangi bir organın çalışmasındaki 
bozukluk hücre düzeyinde tespit edilebilmektedir. Pozitron Emisyon Tomografisini 
Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) yöntemi ile birlikte kullanımı da son yıllarda gelişerek 
yaygınlaşan ve özellikle onkolojik hastalıkların teşhisinde kullanılan önemli bir tanı 
yöntemi durumuna gelmiş bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) hastalarının 
maruz kaldıkları radyasyon dozlarını belirlemek üzere deneysel bir araştırma 
gerçeklenmiştir. PET/BT görüntülemesinde enjeksiyonu takip eden (kullanılan 
radyofarmasotik için önemli olan ilk) 24 saat boyunca doz takibi yapılarak doz 
değerlendirmesi yapılması amaçlanmıştır. 

2. POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) 

Pozitron Emisyon tomografisi (PET) tekniğinde, insan vücuduna damar yoluyla 
verildiğinde hedef organa giderek hücrelere bağlanan, ya da hücrelerin içerisine giren bazı 
kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu kimyasallar hücrelerin yüzeyinde ya da içerisinde 
bulunan moleküllerle benzer yapıya sahiptirler. PET vücuda verilen maddenin hareketini 
de sürekli izleyebildiği için organın çalışması ile ilgili de önemli bilgiler verebilmektedir. 
Örneğin; damardan verilen radyoaktif atomla işaretli bir şeker molekülü ile beynin 
fonksiyonlarını görüntülemek mümkün olabilmektedir [1]. 

Bu teknik, nükleer tıp alanında son 10 yıl içindeki en önemli gelişme olarak 
değerlendirilmektedir. PET yöntemi ile vücuda zarar vermeden organların biyolojik ve 
metabolik işlevleri incelenebilmektedir ve tüm PET uygulamalarının % 75'ini kanser 
vakaları oluşturmaktadır. Kanser vakalarında, vücutta yapısal değişiklikler oluşmadan önce 
biyolojik ve metabolik değişiklikler olması nedeni ile, PET görüntüleme cihazı ile daha 
erken tanı konulabilmektedir. Kanserin hangi evrede olduğunu belirleyerek tedavinin 
planlanmasına ciddi katkı sağlanabilmektedir [3] 

Günümüzde, kanser hastalıklarının ve de kalp hastalıklarının tanısında en çok kullanılan 
radyoaktif madde Flor-18 adı verilen radyoaktif materyal ile işaretli şekerdir ve kısaca 
FDG olarak bilinmektedir Bu materyalin vücutta davranışı normal, bir başka deyişle, 
radyoaktif olmayan glikoz ile aynıdır. Radyoaktif olmayan glikoz vücutta hücrelerin temel 
besin maddesi olması ve kalp kası hücresi, beyin hücreleri gibi çok çalışan hücrelerin de 
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glikozu daha fazla aldığı ve tuttuğu bilinmektedir. Glikozu çok kullanan bir diğer hücre 
grubu da kanser hücreleridir. 

Kanser hücrelerinde kanserin kötü huyluluk derecesi arttıkça glikoz kullanımı da 
artmaktadır [4]. Böylece verilen radyoaktif glikoz, normal hücre grupları dışında kanser 
hücreleri tarafından da yoğun bir biçimde tutulmaktadır. Bu bağlamda, uygun görüntüleme 
teknikleri kullanılarak vücudun herhangi bir yerindeki kanser dokusu kolaylıkla 
ayırt edilebilmektedir [5]. 

Pozitron emisyon tomografisi (PET) için önemli bir temel eleman pozitrondur. Genel 
olarak denebilir ki; nötronca zengin çekirdekler /?", protonca zengin olanlar /?+ (e+) ve EC 
aktiftirler. Dönüşüm sonucu ortaya çıkan pozitronlar, anti madde reaksiyonu bağlamında 
madde içindeki elektronlarla etkileşirler. Bu etkileşim sonucunda anhilasyon radyasyonu 
ortaya çıkar. Pozitron bozunumu ve anhilasyon olayı Şekil l 'de şematik olarak 
görülmektedir. 

Kararsız 
çekirdek 

Çekirdek içinde protonun 
nötrona dönüşümü re 
pozitron ile notrinonon 
doğuşu 

iki tane zıt yönlfi 511 Ker enerjili 
anhilasvon fotonu 

Pozitron elektronla 
birleşerek anhile 
oluyor 

Şekil 1. Pozitron Bozunumu ve Anhilasyon Fotonlan [6] 

Anhilasyon fotonlarının da madde içinde zayıflatılması ve absorpsiyonu (soğurulması) söz 
konusudur. Bir başka deyişle, anhilasyon fotonlan madde ile etkileşmeleri sonucunda ya 
enerjilerinin bir kısmını kaybetmekte ya da tümüyle enerjilerini kaybederek yok 
olmaktadırlar. Böylelikle, anhilasyon fotonlarının madde ile etkileşmesi sonucunda 
şiddetleri zayıflamaktadır 

Dar demet geometrisindeki, tek eneıjili fotonlarının madde içinde soğurularak şiddetlerinin 
zayıflaması, matematiksel olarak; 

I = Io e"^ (1) 

şeklinde ifade edilebilir. 

Burada; 
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I : Malzemeyi kateden radyasyonun şiddeti 

Io : Radyasyonun malzemeyi katetmeden önceki şiddeti 

(j. : Malzemeye ilişkin lineer absorpsiyon katsayısı 

x : Malzeme kalınlığı 

ifade etmektedir [7]. 

Malzemeye ilişkin absorpsiyon katsayısı, malzeme özelliklerine ve gelen fotonun 
enerjisine bağlı olarak değişebilmektedir. Lineer absorpsiyon katsayının, absorban 
malzemenin yoğunluğuna oranı kütlesel absorpsiyon (soğurma) katsayısı olarak 
tanımlanmaktadır [8]. 

lim = - (2) 
p 

Denklem 2.6 ile verilen kütlesel soğurma katsayısı, kullanımı daha çok tercih edilen bir 
büyüklüktür [9]. 

Pozitron yayan radyoaktif maddelerin hemen tümünün vücut içindeki moleküllerde yer 
alan atomların (Karbon, oksijen, azot, flor gibi atomların) radyoaktif tipleri olması 
nedeniyle bu radyoaktif maddeler, metabolizmayı değiştirebilecek herhangi bir yabancı 
madde bırakmamakta ve güvenilir olarak kullanılabilmektedirler. Bu pozitron 
yayınlayıcılar, genellikle kısa ömürlü radyoizotoplardır. PET görüntüleme tekniğinde en 
yaygın olarak kullanılan radyonüklid ise F-18'dir Bu çalışmada da pozitron yayınlayan 
radyonüklid olarak kullanılan F-18'in fiziksel özellikleri Çizelge l 'de görülmektedir. 

Çizelge 1. PET'de Yaygın Olarak Kullanılan F-18 Radyoizotopunun Özellikleri 

Radyoizotop Yarı Ömür 
Dokudaki 

Erişim Mesafesi 
Nükleer Reaksiyon 

Flor-18 110 dakika 2.4 mm 180(p,n)18F 

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmanın yapılması sırasında kullanılan cihaz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim dalında bulunan PET/CT cihazıdır. Bu cihaz gelişkin bir 
cihaz olup, tam halka tipi bir cihazdır. 

PET uygulamalarında uygun bir radyofarmasötik; florodeoxyglükoz - F-18 izotonik şalin 
içerisinde, steril, apirojendir. İntravenöz yol ile uygulanan pozitron emisyon tomografisi 
(PET) için çoğu kez tercih edilen bir radyofarmasötik olarak nitelenmektedir. 
Çalışmamızda da bu radyofarmasotik kullanılmıştır. 
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Bu çalışma bağlamında, PET uygulaması yapılan hastaların maruz kaldığı radyasyon dozu 
miktarları tespiti hedeflenmiştir [10]. PET uygulamalarında, enjeksiyondan sonra 
mesanede biriken F-18 yüksek radyoaktiflik içerdiğinden dolayı mesane ve cidarını 
ışınlayarak radyasyon dozunun artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, beyin ve akciğerler de 
kritik organlar olarak F-18 FDG radyoaktivitesine maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle 
çalışmamızda söz konusu bu organlar için doz ölçümlemesi hedeflenmiştir. 

Doz ölçümü için Termolüminesans Dozimetreler (TLD) kullanılmıştır. Burada, Lityum 
Florit Termolüminesan Dozimetreler'in kullanımı tercih edilmiştir. TLD'ler küçük çipler 
halinde olup çaplan 4.8 mm, kalınlıkları 0.9 mm mertebesindedir. TLD'lerin radyasyon 
dozuna cevabı lineerdir ve aynca yüksek duyarlıklı olarak nitelenmektedir 

Kullanılan TLD'ler TAEK (Türkiye Atom Eneıjisi Kurumu) - ÇNAEM (Çekmece 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi) SSDL (Secondary Standard Dozimetry 
Laboratory)'den temin edilmiştir. Kalibrasyonları da yine söz konusu bu laboratuarın 
güvenilirliği ile tarafımıza verilmiştir. Kalibrasyonda Cs-137 kullanılmıştır. Çalışılan 
TLD'lerin markası Harshaw, modeli 4500'dir ve TLD'lerin doğruluğu % ±5 olarak ifade 
edilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp 
Anabilim Dalı Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ünitesinde çekimleri yapılan hastalar 
üzerinde çalışılmıştır. Hastalar üzerinde söz konusu bu çalışmanın yapılabilmesi için 
İstanbul ÜniversitesİÜ Etik Kurulu'ndan "Etik Kurul Kararı" alınmıştır. 

Hastalara (rutin uygulama bağlamında) 14.1 mCi (522 MBq) F-18 FDG uygulanmıştır. 
Enjeksiyon öncesi gönüllü PET hastalannın mesane, akciğerler ve beyin bölgelerine özel 
olarak hazırlanmış TLD (Termolüminesans Dozimetre)ler yerleştirilmiştir. Söz konusu 
TLD dozimetreler, enjeksiyondan sonra 24 saat boyunca hasta üzerinde kalmıştır. 24 saat 
sonunda TLD Dozimetreler hastalardan alınarak Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi 
(ÇNAEM) SSD Laboratuarlannda okunarak değerlendirilmişlerdir. 

4. DENEYSEL SONUÇLAR 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) 
Birimi'nde PET/BT çekimi yaptıran 3 hasta için beyin, akciğer ve mesane dozlarına ilişkin 
olarak TLD dozimetreler ile alınan sonuçlar Çizelge 2'de verilmiştir. 

Çizelge 2. Hastalarda Beyin, Akciğer ve Mesaneye İlişkin PET/BT Doz Tayini İçin TLD 
Dozimetrelerle Alınan Sonuçlar 

Hasta No Beyin Akciğer Mesane 
TLD Dozu TLD Dozu TLD Dozu 

(mGy) (mGy) (mGy) 
1 1 6 . 4 7 6 1 4 . 9 2 7 8 . 8 2 

2 1 7 . 5 0 8 1 5 . 3 9 6 1 . 2 2 

3 2 4 . 8 2 4 1 7 . 6 8 2 5 9 . 7 2 

Ortalama 19.603 15.997 66.586 

Tablo 5.8'den hareketle her bir hasta için 3 farklı organ için çizilen grafikler Şekil 2 -
Şekil 4'de görülmektedir. 
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Çizelge Tablo 2'den hareketle organ dozlannın mukayeseli incelemesi için çizilen 
mukayese grafikleri ise Şekil 5 - Şekil 7'de görülmektedir. 
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5. SONUÇ 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) 
Birimi'nde PET/BT çekimi yaptıran 3 hasta için TLD dozimetre kullanılarak elde edilen 
doz değerlerine bakıldığında her üç hasta için de en düşük doz değerlerinin beyinde, en 
yüksek doz değerinin mesanede olduğu görülmektedir. Akciğer dozu değerinin ise bu iki 
organın arasında yer aldığını gözlemlemekteyiz (Şekil 2 - Şekil 4). 

Bu sonuç beklenti doğrultusunda olduğu söylenebilir. Zira, radyoizotopun atılımı üriner 
sistem yoluyla olmaktadır. Dolayısı ile de biyolojik atılım bağlamında mesanede 
radyoizotop konsantrasyonu yükselmektedir. Bu nedenle de mesane doz değeri yüksek 
olmaktadır. Akciğerler ve beyinde, söz konusu doz birikiminin oluştuğu organa uzaklıkları 
çerçevesinde doz değerine sahip olduğu görülmektedir. 

İncelenen '3 organa ilişkin üç hastadaki değerler arasında bazı farklılıklar olmakla birlikte 
bu farklılıkların makul farklılıklar olduğu söylenebilir (Şekil 5 - Şekil 7). Bu farklılıklar, 
hastaların kendilerine has parametreleri ile ilgili olduğu ifade edilebilir. Zira, hastanın 
kilosu, metabolizması ve hastalık durumu bu parametreler arasında sayılabilir. 

MIRD hesaplarında beyin dozu 0.046 mGy/MBq, akciğer dozu 0.015 mGy/MBq ve 
mesane dozu 0.073 mGy/MBq olarak bulunmuştur [11]. Nureg/CR-6345 raporunda ise; 
beyin dozu 0.019 mGy/MBq, akciğer dozu 0.017 mGy/MBq ve mesane dozu ise 0.19 
mGy/MBq olarak verilmiştir [12]. Ayrıca yetişkin mesane dozu 0.17 mGy/MBq olarak 
ICRP-53 raporunda yer almaktadır[13]. 

Bu çalışmada bulunan değerler ise; beyin dozu 0.037 mGy/MBq, akciğer dozu 0.030 
mGy/MBq ve mesane dozu ise 0.13 mGy/MBq olarak bulunmuştur. (Çizelge 2 ve Şekil 2 -
Şekil 7'de görüldüğü üzere) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Pozitron 
Emisyon Tomografisi (PET) Birimi'nde PET/BT çekimi yaptıran hastaların ortalaması 
olarak elde edilen doz değeri ile uyum içinde olduğu görülmektedir. 
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PET/BT' DE HASTA REFAKATÇİLERİNİN RADYASYONDAN 
KORUNMASI 

•t * rt ı j o A , 

Bayram Demir , Mustafa Demir , A. Beril Tuğrul , Gülten Yılmaz , Metin Halaç , Ilhami 
Uslu2 

'İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü 
Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp A B D 

Istanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü 

Pozitron Emisyon Tomografi özellikle onkolojik hastalıkların tanısında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Pozitron Emisyon Tomografi görüntülemesi için en sık kullanılan 

1 8 
radyofarmasötik Flor-Florodeoxiglucosedur. Bu çalışmanın amacı Pozitron Emisyon 
Tomografi görüntülemesinde enjeksiyonundan sonra idrar ile atılan 18Flor radyoaktivite 
miktarını belirlemek, mesafeye bağlı olarak ışınlama dozlarını ölçmek ve alınması gereken 
radyasyon korunması önlemlerini tartışmaktır.Görüntüleme amacıyla 30 hastaya 14.1 mCi 
(522 MBq) 18Flor-Florodeoxiglucose intravenöz olarak uygulandı. Enjeksiyondan 43, 62, 
87, 117, 238 ve 362 dakika soma idrarlar alındı. İdrarlardan örnekleme yapılarak dışarı 
atılan ve vücutta kalan radyoaktif madde miktarları belirlendi. Geiger Müller sayıcısı ile 
mesafeye bağlı olarak eksternal ışınlama doz şiddetleri ölçüldü ve hasta refakatçilerinin 
maruz kalabileceği toplam radyasyon dozları hesaplandı. Bulgularımıza göre idrardaki 
18Flor konsantrasyonu 43. dakikada 75.4 MBq/ml iken 117. dakikada 41.8 MBq'e 
düşmektedir. Enjeksiyondan somaki 117. dakikada 18Flor-Florodeoxiglucose'un %18,4'ü 
idrar ile atılmaktadır. Geiger Müller detektörü ile enjeksiyondan 117 dakika soma 0 m, 
0.25 m, 0.50 m, 1 m ve 2 m mesafeden ölçülen eksternal ışınlama doz şiddetleri 39 mR/sa, 
12 mR/sa, 6 mR/sa, 2 mR/sa, 0.6 mR/sa bulunmuştur. Ayrıca 117. dakikaya kadar olan 
kümülatif radyasyon dozları, 0 m'de 2.42 mSv, 0,25 m'de 1.11 mSv ve 0.5 m'de 0.50 mSv 
olarak hesaplandı. 117. dakikaya kadar olan kümülatif radyasyon dozları 0 m de 2.42 mSv, 
0.25 m de 1.11 mSv ve 0.5 m de 0.50 mSv olarak hesaplandı. Pozitron Emisyon Tomografi 
görüntülemesi yapılan hastaların ilk 2 saat içinde vücutlarındaki 18Flor-
Florodeoxiglucose'nin önemli bir kısmının (18.4 %) idrar ile dışarı atıldığı, yine ilk 2 saat 
içinde hastaların 0.5 m mesafeye kadar yüksek radyasyon yaydıkları belirlenmiştir. Bu 
nedenle PET/BT görüntülemesi yapılan hastalar ile birlikte olan kişilerin ilk 2 saat 
süresince korunma önlemleri alması gerektiği, daha sonraki sürelerde korunma önlemine 
gerek olmadığı bu çalışma ile belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 1SF-FDG, PET/BT, Radyasyon Korunması, Hasta Refakatçi 

* baybay@istanbul.edu.tr 
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TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROTON HIZLANDIRICISININ 
TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM POTANSİYELİ 

Bayram Demir1*, Murat Okutan2, İffet Özgür1, Yeşim Öktem1, Baki Akkuş1 

'İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü 
2İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbiradyofizik Bölümü 

Radyoterapide amaç ışınlanacak doku hacmine hastalığı tedavi edecek maksimum dozu 
verirken sağlıklı dokuları da maksimum düzeyde korumaktır. Proton ışınları, doku içindeki 
doz dağılımları açısından foton ve elektron ışınlarına göre oldukça iyi sonuçlar 
vermektedir. Proton ışınlarının bu üstünlükleri son dönemlerde radyoterapi amaçlı 
kullanımını artmıştır. Bu amaçla dünyanın birçok ülkesinde son dönemlerde özel proton 
tedavi üniteleri kurulmakta ve tedavi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özel amaçlı 
proton tedavi ünitelerinin yanında araştırma amaçlı kurulmuş proton hızlandırıcıları da 
uygun alt yapı ve donanım sağlanması durumunda tedavi amaçlı kullanılabilmektedir. Bu 
çalışmada da araştırma amaçlı olarak Türk Hızlandırıcı Merkezi bünyesinde kurulması 
planlana proton hızlandırıcısının tedavi amaçlı kullanımı tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Hızlandırıcı Merkezi; Radyoterapi; Proton Tedavi 

* baybay@istanbul.edu.tr 
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MİKRODEMET RADYASYON TERAPİSİNİN MODELLENMESI VE 
BENZEŞİMİ 

Gürdal Gökeri*, C. Kocar, Mehmet Tombakoğlu 

Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara 

Mikrodemet Radyasyon Terapisi (MRT), normal dokunun küçük hacimlerdeki yüksek 
radyasyon dozlarını tolere edebilmesi prensibini temel alan yeni bir klinik öncesi tekniktir. 
Diğer radyoterapi metotlarının kullanılmasının son derece toksik olduğu durumlarda 
(gelişen çocuk beyni için) kullanılabilme potansiyeli vardır. MRT, sinkrotron-wiggler-
üretimi X-ışınlarından oluşan, yüksek yoğunluktaki paralel mikrodemetler (tipik olarak 25 
[im genişliğinde ve 200 [im aralıklı) kullanılarak yürütülür. Yüksek yoğunluk, hedefin 
hareket etmesinden kaynaklanan mikrodemet dozunun dağılım şeklinin bozulmasını 
önlenmesi açısından, çok kısa sürede çok yüksek dozların dokulara verilebilmesi için 
gereklidir. Mikrodemetlerin kullanımı, mikrodemetler arasındaki bölgedeki normal 
damarsal yapının korunmasını sağlarken aynı zamanda demetlerin yolları üzerindeki kan 
damarlarının yeniden oluşmasına olanak tanır. Ayrıca son yıllarda yapılan çalışmalarda 
milimetre mertebesindeki demetler (fare deneylerinde tolere edilebilir olarak belirtilmiş 
olan maksimum değer 0.68 mm) kullanıldığında da sağlıklı dokunun kendisini 
onarabildiğinin ve kalın demetlerin kanserli doku üzerinde birbirine dik olarak iç içe 
geçirilmiş şekilde hedeflenmesiyle hedef üzerinde parçalara ayrılmamış doz bölgesinin 
oluşturulabileceği ve böylece çevre dokular zarar görmeden kanserli dokuya yüksek doz 
verilebileceği belirtilmiştir. Gelen foton enerjisi, mikrodemetlerin sayısı, şekli ve boyutları 
ve ışınlama geometrisi gibi parametrelere bağlı olan doz dağılımının doğru olarak 
hesaplanması, tedaviye hazırlık ve biyolojik bulgularla verilen doz arasındaki bağlantının 
kurulması açısından gereklidir. Mikrometrik çözünürlüklü dozimetri hala başa çıkılması 
gereken bir mesele olduğundan, MRT tekniğinin gelişmesi açısından Monte Carlo 
hesaplamaları önem taşımaktadır. Çalışmada çeşitli ışınlama geometrileri için doz dağılımı 
hesapları Monte Carlo Kodu olan MCNPX ile yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mikrodemet Radyasyon Terapisi, Monte Carlo Tekniği, MCNPX, 
Voxel Geometri Fantomu 
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MODELING AND SIMULATION OF MICROBEAM RADIATION 
THERAPY 

Microbeam Radiation Therapy (MRT) is a preclinical technique which uses the principle 
that the normal tissue can tolerate high radiation doses in small volumes. It has potential to 
be used in situations in which the other radiotherapy techniques are highly toxic (i.e. for 
developing child brain). MRT is conducted with wiggler-produced, high-intensity, parallel 
synchrotron microbeams (typically with 25 |am width and 200 [im intervals). High 
intensity is essential for giving very high doses to tissues in very short times to avoid 
smearing of microbeam dose due to movement of the target. The usage of microbeams 
enables the normal vascular structure in the zone between the microbeams to be preserved 
and the vessels on the path of the beams to be reformed. Furthermore, in recent studies, it 
is stated that even in the case of using beams in the order of millimeters, (i.e. in murine 
experiments, the maximum tolerable value stated is 0.68 mm) healthy tissue can repair 
itself and whole dose region can be formed by targeting the thick beam in target tissue, in 
interlaced form. Thus high doses can be given to malignant tissue without giving harm to 
surrounding tissue. Correct calculation of the dose distribution, which depends on the 
parameters such as incident photon energy, number, shape and dimensions of microbeams 
and irradiating geometry, is essential for preparation for treatment and correlation between 
biological symptoms and dose. Since the micrometric dosimetry is still a challenge, Monte 
Carlo calculations are important for the development of MRT technique. In this study, dose 
distribution calculations for different irradiating geometries are performed with the Monte 
Carlo code MCNPX. 

Keywords: Microbeam Radiation Therapy, Monte Carlo Technique, MCNPX, Voxel-
Geometry Phantom. 
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1. GİRİŞ 

Normal dokunun miroskopik incelikteki ionize edici radyasyon demetlerinden kaynaklanan 
radyasyon hasarına dayanımı ilk olarak 1967'de Brookhaven Ulusal Laboratuarında (BNL) 
Curtis tarafından gözlemlenmiştir [1]. 

Mikrodemet Radyasyon Terapisinde (MRT) normal dokunun yüksek radyasyon dozuna 
dayanımının sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, demetlerin yolu üzerindeki endotel 
hücreleri öldürdüğü ve mikrodemetlerin geçtiği bölgeler arasındaki düşük doza (vadi dozu, 
valley dose) maruz kalan bölgelerdeki sağ kalan endotel hücrelerin çoğalıp, dokunun 
yüksek doza (tepe dozu, peak dose) maruz kalan bölgelerine göç ederek mikrodamarsal 
yapıyı yeniden oluştuduğu varsayılmaktadır. Normal dokulardaki bu onarım kanserli 
dokularda gözlemlenmemektedir. Mikron mertebesinde kalınlıktaki demetlerin kullanıldığı 
MRT tekniği bu "doku ayırma özelliğini" kullanmaktadır. 

Son onbeş senedir, MRT'nin uygulanma potansiyelinin doğrulanmasını amaçlayan 
araştırma programları Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Sinkrotron Işığı 
Kaynağı'nda (National Synchrotron Light Source) ve Fransa'da Avrupa Sinkrotron 
Radyasyonu Tesisi'nde (European Synchrotron Radiation Facility) yürütülmektedir [2, 3, 
4 ,5 ,6] . 

MRT, sinkrotron-vviggler-üretimi X-ışınlarından oluşan, yüksek yoğunluktaki paralel 
mikrodemetler (tipik olarak 25 pm genişliğinde ve 200 pm aralıklı) kullanılarak yürütülür. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda milimetre mertebesinde kalınlıktaki demetler 
kullanıldığında da sağlıklı dokunun kendisini onarabildiğinin (fare deneylerinde sağlıklı 
doku tarafından tolere edilebilir olarak belirtilmiş olan maksimum demet kalınlığı 
0.68mm) ve kalın paralel demet dizilerinin kanserli doku üzerinde iç içe geçirilmiş şekilde 
hedeflenmesi ile hedef doku üzerinde parçalara ayrılmamış doz bölgesinin 
oluşturulabileceği ve böylece çevre dokular zarar görmeden kanserli dokuya yüksek doz 
verilebileceği belirtilmiştir [7, 8]. Mikron mertebesindeki ince ve milimetre mertebesindeki 
kalın mikrodemetlerin kullanıldığı teknikler arasındaki temel fark, birinci teknikte 
mikrodemetlerin "doku ayırma özelliğinin" kullanılması, ikinci teknikte ise hedef doku 
hacmine parçalara ayrılmamış şekilde yüksek doz uygulanabilmesidir. 

Gelen foton eneıjisi, mikrodemetlerin sayısı, şekli ve boyutları ve ışınlama geometrisi gibi 
parametrelere bağlı olan doz dağılımının doğru olarak hesaplanması, tedaviye hazırlık ve 
biyolojik bulgularla verilen doz arasındaki bağlantının kurulması açısından gereklidir. 
Mikrometrik çözünürlüklü dozimetri hala başa çıkılması gereken bir mesele olduğundan, 
MRT tekniğinin gelişmesi açısından Monte Carlo hesaplamaları önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada Monte Carlo kodu olan MCNPX'in düşük X-ışını enerjileri için mikron 
mertebesindeki kalınlıklardaki hesaplamalarda kullanılmasına yönelik uygunluğunun 
değerlendirilmesi için literatürde daha önce farklı Monte Carlo kodları ile gerçekleştirilmiş 
olan benzeşimler tekrarlanmıştır. 
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Yllmaz 

2. BENZEŞİM 

Çalışmada Monte Carlo kodu olan MCNPX 2.5.0 kullanılmıştır. Ortam içerisindeki doz 
hesabı, gelen X-ışını enerjileri göz önüne alındığında, bütün enerji birikimi elektronlardan 
kaynaklanacak olduğu düşünülerek yapılmıştır. 

Literatürde daha önce yapılmış olan çalışmalarla uyum sağlanması amacıyla [3, 4, 5] 16cm 
çapında, 16cm yüksekliğinde silindirik su fantomu kullanılmıştır. X-ışını enerjisi olarak 
50, 100, 150 keV ve ESRF'de bulunan ID17 demet hattında ölçülmüş olan ESRF 
spektrumu kullanılmıştır. Daha önceki çalışmalarla karşılaştırılması amacıyla ESRF'deki 
demet için belirtilmiş olan açılma (yaklaşık lmrad) ihmal edilmiştir. Benzeşimlerde 
tekrarlama sayısı, dikkate alınan bölgelerdeki standart sapma oranı %5'in altında tutulacak 
şekilde belirlenmiştir. Şekil l 'de ESRF'de ölçülen X-ışını spektrumu (ESRF spektrumu), 
Şekil 2'de ise su için olasılığı en yüksek olan tesir kesitleri verilmiştir. 

keV 

Şekil 1. ESRF Spektrumu 

Şekil 2. Su için foton tesir kesitleri 
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2.1 Derinlik - Doz Eğrisi 

Tek bir mikrodemet için su içerisinde farklı sayım alma geometrileri (bin geometrisi) 
kullanılarak hesaplanmış olan iki farklı derinlik - doz eğrisi Şekil 3'de verilmiştir. 
Hesaplamalarda kullanılan demet boyutu 1 cm x 25 pm'dir (yükseklik x genişlik). X-ışmı 
eneıjisi olarak ESRF spektrumu, tekrarlama sayısı olarak le7 kullanılmıştır. Her iki eğri 
için sayım alınırken 1 cm yüksekliğinde ve demetin yolu üzerinde 1 mm uzunluğunda bin 
geometrisi kullanılmıştır. Eğriler maksimum değerlerine normalize edilmişlerdir. Üstteki 
eğri için doz ölçümü geniş kutular içerisinde alınmıştır (15 cm genişliğinde). Geniş demet 
geometrisi olarak adlandırılan bu bin geometrisinin önemli özelliği, demetin yolundan 
saçılan radyasyonu da saptayabilmesidir. Bu sebeple ilk 1 cm içerisinde doz değerinde 
çoğalma (buildup) gözlemlenmektedir. Aşağıdaki eğri için ise doz ölçümleri mikrodemet 
ile aynı genişlikte olan (25 pm) kutularda alınmıştır. Merkezi eksen bin geometrisi olan 
adlandırılan bu geometride demetten saçılan radyasyon hesaba katılmadığı için doz 
eğrisinde ani düşüş gözlemlenmektedir. Bu iki eğriden birincil mikrodemet dışarısındaki 
doz birikiminin derinlikle arttığı gözlemlenmiştir. Bu gözlem ileride değinilecek olan tepe-
vadi dozları oranının (Peak-to-valley dose ratio, PVDR) derinlikle değişiminin anlaşılması 
açısından önemlidir. 

cm 

Şekil 3. Normalize derinlik-doz eğrileri 

2.2 Yanal Doz Dağılımı 

Şekil 4'te su için dozun mikrodemet yönüne dik yöndeki değişimi gösterilmektedir. 
Hesaplamalar 25 pm çapındaki silindirik, 100 keV enerji ile gelen bir mikrodemet için 
yapılmıştır. Doz ölçümleri, su fantomu içerisinde 7-8 cm derinlikler arasında ve 
mikrodemet etrafında 2 pm kalınlığındaki anüler geometrilerde alınmıştır. Tekrarlama 
sayısı olarak le7 kullanılmıştır. Benzeşimlerde merkezden uzaklaştıkça standart sapmanın 
artmasından dolayı varyans azaltma (variance reduction) yöntemi olan "Ayırma ve Rus 
Ruleti" yöntemleri kullanılmıştır. Ancak mikrodemetten uzaklaştıkça standart 
sapmalardaki artış eğride gözlemlenmektedir. Şekilde mikrodemet etrafındaki dozun ani 
düşüşü gözlemlenmektedir. 
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2.3 İkincil Parçacıkların Açısal Dağılımları ve Spektrumları 

Hesaplamalar 50, 100, 150 keV enerjili ve ESRF spektrumlu, 1 cm yüksekliğinde ve 25 
|xm genişliğinde düzlemsel mikrodemet için yapılmıştır. Spektrumlar ve açısal dağılımlar 
mikrodemet merkezinden 12.5 (im uzaklıkta, su fantomu içerisinde 7 - 8 cm derinlikleri 
arasındaki yüzeyde alınmıştır. MCNPX' te demet yönü etrafında simetrik olarak saçılım 
yapıldığından sonuçlarda açısal dağılımlar polar açılara göre verilmiştir. İkincil 
parçacıkların (foton ve elektronların) açısal dağılımları 0° (ileri yönde saçılan) ve 180° 
(geri yönde saçılan) arasında hesaplanmıştır. Spektrum grafikleri MCNPX çıktısı olup 
açısal dağılım grafikleri maksimum akı değerlerine göre normalize edilmiştir. 
Hesaplamalarda tekrarlama sayısı olarak le8 kullanılmıştır. Düzlemsel mikrodemetlerin 
sınırında hesaplanan ikincil elektron spektrumları Şekil 5'te verilmiştir. 

Şekil 4. Yanal doz dağılımı 
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Şekil 5. Düzlemsel mikrodemetlerin sımnnda hesaplanan ikincil elektron spektrumları 

ESRF spektrumlu mikrodemet için ayırt edilebilir herhangi bir pik yada özellik yoktur. 
Monoenerjili mikrodemetler için ise fotoelektron pikleri gelen demet enerisine yakın 
bölgelerde bulunmaktadır. Şekil 2'deki tesir kesiti değerlerinden de anlaşılabileceği gibi 
monoenerjili demetler arasında fotoelektrik olay olasılığının en yüksek olduğu 50keV 
eneıjili olanıdır. Eğrilerin düşük enerjili bölgelerindeki pikler ise Compton saçılmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Mikrodemetlerin sınırında hesaplanan ikincil elektronların açısal dağılımları Şekil 6'da 
verilmiştir. 50keV'lik demet (tepe noktası 75°'de) haricindeki mikrodemetler için ikincil 
elektronların açısal dağılım eğrilerinin yaklaşık 50°'de tepe yaptıkları görülmektedir. 

Mikrodemetlerin sınırında hesaplanan ikincil foton spektrumları Şekil 7'de verilmiştir. 
ESRF spektrumlu demet için spektrum eğrisinde herhangi bir ayırt edici özellik 
gözlemlenmemektedir. Monoeneıjili demetler için verilen spektrumlarda Compton 
saçılmasının katkısı açıkça görülmektedir. Eğrilerde düşük enerjilerdeki pikler geri 
saçılmalardan, yüksek enerjilerdeki pikler ise ileri yöndeki saçılmalardan 
kaynaklanmaktadır. 

I I . I I I I I . I I I I I I I I I I I I I I I I I 

fi. 0.02 0.04 o.oe O.O» 0.1 0.12 -O.lt 0.16 

mtargy fmer) 
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Şekil 6. Düzlemsel mikrodemetin sınırında hesaplanan ikincil elektronların açısal 
dağılımları 
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Şekil 7. Düzlemsel mikrodemetin sınırında hesaplanan ikincil foton spektrumları 

Mikrodemetlerin sınırında hesaplanan ikincil fotonlann açısal dağılımları Şekil 8'de 
verilmiştir. Farklı enerj ilerdeki mikrodemetler için saçılan fotonlann açısal dağılımlannda 
fazla bir fark görülmemektedir. 
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Derece 

Şekil 8. Düzlemsel mikrodemetin sınırında hesaplanan ikincil fotonlann açısal dağılımları 

2.4 Mikrodemet Kalınlıklarının Soğurulan Doz Üzerindeki Etkisi 

Referanslardaki sonuçlarla karşılaştırmak üzere 25 (j.m, 50 |am ve 75 (xm'lik üç farklı demet 
kalınlığı için yanal doz dağılımları hesaplanmış ve demet kalınlığının tepe dozu üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Doz değerleri su fantomu içinde 7 - 8 cm derinlikler arasında, 1 cm 
demet yüksekliği ve ESRF spektrumunda gelen X-ışmı enerjisi için yapılmıştır. 
Benzeşimlerde alan başına gelen foton sayılan aynı olacak şekilde alınmış ve sonuçlar en 
yüksek tepe dozunu veren 75 (im kalınlığındaki demet için alman sonuçlara göre normalize 
edilmiştir. Tekrarlama sayısı olarak le7 kullanılmıştır. Farklı kalınlıklar için alınan yanal 
doz dağılımlan şekil 9'da verilmiştir. Mikrodemet kalınlığı arttıkça tepe dozu ve vadi 
dozlan da artmaktadrr. 

cm 

Şekil 9. 25(im, 50|j,m ve 75|im kalınlığındaki mikrodemetler için yanal doz dağılımları 
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2.5 Mikrodemet Dizisi İçin Tepe ve Vadi Dozlarının Derinliğe Bağlı Olarak Dağılımı 

Bu kısımda 3 cm genişliğinde ve 3 cm yüksekliğinde, demetlerin merkezleri arasındaki 
uzaklık (center to center, ctc) 100 cm ve 200 cm olan paralel mikrodemet dizisi için (her 
bir mikrodemetin boyutu 3 cm x 25 pm), demet dizisinin merkezindeki mikrodemette 
derinliğe bağlı olarak tepe dozları, vadi dozları ve tepe-vadi dozu oranlan (PVDR) 
hesaplanmıştır. Referanslardaki hesaplamalarda tek bir mikrodemet için derinliğe bağlı 
olarak yanal doz dağılımları alınmış ve bu değerler paralel demet dizisinden alınan doz 
dağılımlarını hesaplamak için süperimpoz edilmiştir. Ancak bu çalışmada demet dizisi 
içindeki mütün mikrodemetler ayn ayn kaynak olarak tanımlanmıştır (100 cm ctc için 301 
demet, 200 cm ctc için 151 demet). Hesaplamalarda tekrarlama sayısı olarak 2e8 
kullanılmıştır. Derinliğe bağlı olarak tepe ve vadi dozlan Şekil 10'da, tepe-vadi dozu 
oranları ise Şekil 11'de verilmiştir. Şekil 10'daki değerler maksimum tepe dozuna göre 
normalize edilmiştir. 

cm 

Şekil 10.100 cm ve 200 cm ctc için deriniğe bağlı olarak tepe ve vadi dozu dağılımları 

• »100 ctc 

• 200 ctc 
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Şekil 11. 100 cm ve 200 cm ctc için deriniğe bağlı olarak tepe-vadi dozu oranı (PVDR) 
dağılımları 

100 cm ctc için tepe ve vadi dozları daha yüksektir, ancak 200 cm ctc için tepe-vadi dozu 
oranlan daha yüksektir. Şekil 11'de 16 cm derinliğe yaklaştıkça tepe-doz oranı değerleri 
artmaktadır. Bu artış, silindirik su fantomunun öbür yüzüne yaklaşıldığından geri saçılan 
fotonlann azalmasından, dolayısı ile vadi dozlannm düşmesinden kaynaklanmaktadır. 

3. SONUÇLAR VE YORUM 

Elde edilen sonuçlar, literatürdeki daha önce farklı Monte Carlo kodlan kullanılarak 
alınmış sonuçlar ile büyük uyum içindedir. Bu MCNPX kodunun, kullanılan tesir kesiti 
kütüphanelerinin düşük X-ışını enerjileri için mikron mertebesindeki geometrilerde 
soğurulan dozun hesaplaması için uygun olduğunu göstermektedir. Bu sayede detaylı kafa 
fantomlannda (voxel-geometri kafa fantomu), iç içe geçmiş milimetre mertebesindeki 
kaim mikrodemet dizileri için istenilen bölgelerde mikron mertebesinde çözünürlükle doz 
hesabr yapabilmenin yolu açılmıştır. Bu tür geometriler ve kaim mikrodemetler için 
sonuçlar alrnmaya başlanmıştır. 
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NÜKLEER TIP MERKEZLERİNDE KULLANILAN RADYOİZOTOP 
KALİBRATÖRLERİNDE KALİTE SAĞLANMASI ÜZERİNE BİR 
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Radyoizotop Kalibratörleri, Nükleer Tıp Merkezlerinde hastalara verilecek radyoaktif 
madde miktarının ölçülmesinde kullanılmaktadır. Yapılacak incelemelerde istenen 
sonuçların alınabilmesi hastaya verilecek bu radyoaktif madde miktarının mümkün 
olduğunca az hata ile ölçülmesine bağlıdır. Burada hastaya bilerek ve isteyerek radyoaktif 
madde verildiğinden verilen radyasyonun çok iyi ölçülmesi gerekmektedir. Bu da ancak 
verilen bu radyoaktif maddenin ölçülmesini sağlayan radyoizotop kalibratörlerin 
performanslarının çok iyi olması ile mümkündür. Bu ise ancak bir takım kalite 
çalışmalarının rutin olarak yapılması ile mümkündür. Çalışmada bir Nükleer Tıp 
Merkezinde bulunan üç farklı tipteki radyoizotop kalibratör ile; doğruluk ve hassasiyet 
tayini, lineerite kontrolü ve kalibratörün geometrik bağımlılığı gibi kalite sağlanmasına 
yönelik ölçümler gerçekleştirilmiş ve sonuçlar tartışılarak performansı en yüksek kalibratör 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer Tıp, Radyoizotop Kalibratör 

* kemalk@baskent.edu.tr 
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TIP'TA KULLANILAN RADYOFARMASÖTİKLER, KULLANIM 
ALANLARI VE ATIKLARIN BERTARAFI 

Mustafa Özyurt* 

Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,33343 Çiftlikköy, Mersin 

Radyoizotoplar tıp'ta, endüstride, çevre kirliliğinde, tarımda, hidroloji vb alanlarda 
kullanılmaktadır. Radyasyonla tıbbi teşhis halkın yapay radyasyona maruz kalmasının ana 
kaynağıdır. Radyoizotoplar teşhis ve tedavi amacıyla farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu 
radyoaktif maddelerin kullanımı sonucu doğal olarak radyoaktif atıklar oluşur ve bu 
atıkların bertarafmın çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Katı veya sıvı bütün 
radyoaktif tıbbi atıkların bertarafı sağlık fiziği otoritelerinin kontrolü altında çok dikkat 
ister. İnsanlar üzerinde kullanılan farmasötikler dünyada yüksek miktarlarda 
tüketilmektedir. Yüzey sularına deşaıj edilen farmasötik bileşikler su yaşamını tehdit 
etmekle kalmayıp su döngüsüne de yeniden girerler. Yapılan bir tez çalışmasında, tıbbi 
ilaçların belirli oranlarda aktif çamur tarafından adsorplandığı saptanmıştır. Bu nedenle, 
atıksu arıtma tesislerinden çıkan suların ve arıtma çamurlarının, gerekli analizlerle 
tespitleri yapılmadan, tanm amaçlı kullanılmaması gerekir. Atıksu deşaıj lannm yapıldığı 
alıcı ortamların içme suyu kaynağı olarak kullanıldığı ve özellikle ileri arıtım 
teknolojilerinin kullanılmadığı yerlerde tıbbi ilaç kalıntılarının bulunması alıcı 
ortamlardaki canlı hayatı ve insan sağlığı için potansiyel risk oluşturur. Bu çalışmada, bu 
bilgilerin ışığında tıp'ta kullanılan radyofarmasötiklerin özellikleri ile birlikte nerelerde 
kullanıldıkları ve nasıl bertaraf edildikleri anlatılmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Farmasötikler, Radyoaktif Atıklar, Tıbbi Atıklar, Tıbbi Atıkların 
Bertarafı, Radyoizotoplar 

THE PHARMACEUTICS USED IN MEDICINE, USING FIELDS AND 
DISCARDING OF WASTES 

Radioisotopes are being used in medicine, industry, environmental pollution, agriculture, 
hydrology etc. The medical diagnosis by radiation is the main source of synthetic radiation 
exposure source of public. Radioisotopes are used in different topics both for diagnosis and 
therapy. Naturally as a result of the usage of these radioactive elements, radioactive wastes 
are formed and discarding rules of these wastes must be applied very carefully. Solid or 
liquid all the radioactive medical wastes are subject to utmost care of dispossing process 
under control of the health physics authorities. Farmaceutics used in humans are consumed 
at high amounts in the world. Farmaceutical compounds discharged into surface waters 
threaten the water life and reenter the water cycle. At a thesis work, it was showed that the 
medical drugs were absorbed by the active sludge in specific ratios. Therefore, the waters 
and treated sludges discharged from wastewater treatment plants must never be used for 
agricultural purposes without the necessary analysis. The receptor media where 
wastewaters are discharged , also at the places where advanced treatment technologies are 
not used, presence of medical drug residues cause potential risk for the livings and human 
health. At this work, the characteristics of radiofarmaceutics, the using places and also 
discarding ways are told. 
Key words: Farmaceutics, Radioactive Wastes, Medical Wastes, Discarding Of Medical 
Wastes, Radioisotopes 

* mozyurt@mersin.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

Radyasyonun kullanılması günlük yaşantımızda büyük yararlar sağlamaktadır. 
Radyoizotop ve kontrollü radyasyon; tıp bilimi, endüstriyel uygulama, çevre kirliliği, tarım 
ve hidrolojide kullanılmaktadır. Örneğin tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, yiyeceklerin 
korunması gibi. Radyasyonla yapılan tıbbi teşhis ve tedavi halkın yapay radyasyon 
kaynaklarına maruz kalmasının temel kaynağını oluşturur, ancak insan sağlığı ve 
yaşantısına sağladığı yararlar da çok büyüktür. Norveçli araştırmacılar Anatomik Terapötik 
Kimyasal olarak bilinen bir sistem geliştirdiler, ayrıca ilk kez 1976'da kullanılan 
Belirlenmiş Günlük Doz denilen bir sınıflandırma ve teknik ünite kullandılar. Anatomik 
Terapötik Kimyasal sınıflandırma sisteminde ilaçlar üzerinde etkili oldukları ve kimyasal, 
farmakolojik ve terapötik özelliklerine göre farklı gruplara ayrılırlar [1], 

Radyofarmasötikler, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoaktif maddelerdir. 
Avrupa Birliği tanımına göre bir ilaç (farmasötik) insanlarda tedaviyi veya hastalığı 
önleyici özelliklere sahip herhangi bir madde veya madde kombinasyonudur. Nükleer 
tıp'ta radyofarmasötiklerin % 95'i teşhis, ancak % 5'i tedavi amacıyla kullanılmaktadır. 
Radyofarmasötikleri diğer ilaçlardan ayıran husus herhangi bir farmakolojik etkileri 
olmadığıdır. Çünkü eser miktarlarda kullanılmaktadırlar [2], Radyofarmasötiklerin çoğu 
kullanılacakları nükleer tıp laboratuarlarında hazırlanırlar. Örneğin, yan ömrü 6 saat olan 
Teknesyum 99 gibi maddelerin etkin bir biçimde kullanılmaları ancak bu yolla mümkün 
olur [3]. Radyasyon belirli tipteki kanserlerin tedavisinde en büyük araçtır. Tümörlü 
dokuların ışınlanması ile tümörlerin büyümesinin durdurulduğu veya yok edildikleri 
bilinmektedir. Bazı tıbbi teşhis olaylarında radyoizotoplann çok önemli rolü vardır. 
Geliştiririlmiş görüntü cihazları ve elektronik beyinle birlikte radyoizotoplar kalp, akciğer, 
beyin, karaciğer ve böbrek gibi çeşitli vücut organlannın durum ve fonksiyonlarının 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu bulguların sağlanması radyoizotopsuz ya çok 
güç ya da imkansızdır [4]. Radyoimmünoassay ve buna ilişkin yöntemler hormon, enzim, 
hepatit virüsü, bazı serum proteinleriyle bazı ilaç ve birtakım maddelerin ölçümlerinde 
kullanılan çok duyarlı yöntemlerdir. Bu yöntemde radyoizotoplar kan örneği alındıktan 
sonra ilave edilmektedir. Radyoimmünoassay'lar radyoaktif madde içeren testler arasında 
en geniş ölçüde kullanılandır [5]. -Hematolojide radyoizotoplar bilhassa demir 
metabolizmasının incelenmesinde kullanılır. Vücut içindeki demirin değişim hareketleri ve 
dokularda demirin dağılımı başka hiçbir yöntemle radyoizotoplarda olduğu gibi 
incelenemez. Bu amaçla Fe-59 radyoizotopu kullanılmaktadır[6]. 

Tiroid bezinin iyod elementini bünyesinde yüksek oranda toplama özelliği hipertiroidinin 
ve tiroid kanserinin tedavileri alanında radyoaktif iyodun ışınlanndan yararlanma 
yönteminin gelişmesine olanak sağlamıştır. Memleketimizde ilk uygulama 1952'de 
Prof.Dr.Suphi Artunkal tarafından yapılmıştır. Tedaviye elverişli olan radyoaktif iyod 
radyoizotoptan yanlanma süresi 8.05 gün olan 1-131 ve 60.2 gün olan I-125'dir [7]. 
Gastrointestinal hastalıkların incelenmesinde 1-131 ile işaretlenmiş yağlar ve proteinler 
kullanılır. Aynca Cr-51 ile işaretlenen eritrositlerde nedeni tayin edilememiş anemilerin 
ayırt edilmesinde ve kronik gastrointestinal kanamaların miktarını ve yerini tayin için 
kullanılmaktadır [8]. Sintigrafı tekniğiyle de örneğin karaciğer büyüklüğü, şekli, hepatik 
dokulann yoğunluğu radyoaktif maddelerle grafik olarak tayin edilmektedir. Karaciğer 
sintigrafısi için kullanılan başlıca radyoizotoplar Au-198, Tc-99 ve 1-131'dir. Pankreas 
sintiğrafısinde de Se-75 kullanılır. Bu radyoizotoplann yarı ömrü 128 gündür [9]. 
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2. RADYOFARMASÖTİKLER 

Bir radyoizotopun insan üzerinde teşhis ve tedavi amacıyla uygulanmasını sağlayan 
kimyasal şekilleri olan radyofarmasötiklerin [radyoaktif ilaç] insan üzerinde uygulanması 
1940'dan da geriye gitmesine rağmen, radyofarmasötik deyimi ancak 1960'lardan sonra 
kullanılmaya başlamıştır. Bunun bir nedeni olarak radyoizotopların ancak bu tarihlerde 
rutin olarak tıpta uygulanması gösterilebilir [10]. Radyofarmasötiklerin üç temel evresi 
vardır. 

A- Radyoizotop üretimi 
B- Radyofarmasötik hazırlanması 
C- Kalite kontrolü 

Bilindiği gibi tıbbi ilaçlar günlük yaşantımızda büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Bunlar 
çoğunlukla tesbit edilebilen biyolojik aktif maddeler olup çok çeşitli kimyasal yapılarda 
olabilmektedir. Günümüze kadar sucul sistemlerde çeşitli ilaç gruplarına ait 100'den fazla 
tıbbi ilaç ve metabolitleri saptanmıştır. 

Hastane atıksuyu, antibiyotikler, anti kanser ajanları gibi farmasötiklerin önemli bir 
kaynağıdır. Çoğu hastaneler bir kanalizasyona doğrudan bağlıdır ve ön arıtma işlemine tabi 
değildir. Farmasötiklerin akuatik organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerini tanımlamak 
üzere birçok çalışma yapılmıştır. 

Kimyasal oksidasyon, farmasötiklerin biyolojik olarak arıtılmış atıksudan giderimi için çok 
etkili bir mekanizma olarak görünmektedir. Ozanasyon ve ileri oksidasyon prosesleri ümit 
verici iki teknik olarak görülmektedir. 

Son yıllarda, sucul ve diğer ortamlarda tıbbi ilaçlardan kaynaklanan mikro kirleticilerin 
varlığı ve bunların bu ortamlarda yaşayan canlılar üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekici 
boyutlardadır. Yapılan çalışmalarda organizmalar üzerinde tıbbi ilaçlardan kaynaklanan ve 
saptanan bazı etkiler; cinsiyet oranlarının değişmesi, populasyonlann azalması, 
yumurtlama ve canlı kalma oranlarının azalmasıdır. Tıbbi ilaçlar insan metabolizmasından 
dışkı ve idrarla ilaç metabolitleri veya hiç değişmeden atılmakta ve sucul sistemlere çeşitli 
yollarla ulaşmaktadırlar. Bunlardan en önemlileri evsel atıksular, hastane atıksulan, ilaç 
endüstrisi atıksuları ve deponi sızıntı sularıdır. Kısmen veya hiç arıtılmadan alıcı ortama 
verilen bu tıbbi ilaçlar; nehirlerin, göllerin, denizlerin, haliçlerin ve sıklıkla da yer altı ve 
içme sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Günümüze kadar çeşitli Avrupa ülkelerinde 
yapılan çalışmalarda arıtma tesisi çıkış sularında, yüzeyel ve yer altı sularında 100'ün 
üzerinde ilaç bileşimine rastlandığı bildirilmiştir. Bu bileşiklerin çevreye olan potansiyel 
etkileri çoğunlukla bilinmemektedir. Tıbbi ilaçların birçoğu biyolojik ayrışmaya karşı 
dirençli olup, bu bileşikler geleneksel atıksu arıtma tesislerinde ancak kısmen veya hiç 
arıtılmadan alıcı ortamlara verilmektedir. Arıtma tesislerindeki ilaçların giderim oranları 
üzerindeki çalışmalar çoğunlukla giriş ve çıkış suyu konsantrasyonlarının ölçülmesi 
esasına dayanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, tıbbi kimyasalların arıtılması amacıyla ileri 
arıtma teknolojileri kullanılmaktadır. Bunlar ozonlama, ultrafıltrasyon, ters ozmoz gibi 
yüksek basınçlı membran sistemleri, fiziksel kimyasal prosesler ve adsorpsiyondur. 

Tıbbi ilaçların atıksu arıtım tesislerinde gideriminde hangi mekanizmaların etkin olduğu şu 
ana kadar tam olarak araştırılmamıştır. Türkiye ilaç pazarında, tüm sunuş biçimleriyle 
2006 yılı itibarı ile 6200 ilaç saptanmıştır. Bu ilaçların % 36'sını ithal ilaçlar, % 64'ünü 
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Türkiye'de üretilen ilaçlar oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu ilaçların çoğunun 
uygulanan atıksu arıtım tesislerinde tamamıyla giderilmediği, bu nedenle çıkış suyunda 
bulunan bu kirleticilerin alıcı ortama deşarjıyla yüzey sularına, yer altı sularına ve içme 
sularına karıştığı belirlenmiştir. Tipik bir Avrupa ülkesi arıtma tesisinde biyolojik giderim, 
tıbbi ilaç gibi mikrokirleticilerin giderilmesinde en etkili arıtım prosesidir. Arıtma 
çamurlarının yakıldığı yerlerde adsorpsiyon prosesi de önemli bir giderim verimi 
sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde kullanılan tıbbi ilaçların arıtılması amacıyla ileri arıtma 
teknolojileri uygulanmaktadır. Genel anlamda, tıbbi ilaçların konvansiyonel aktif çamur 
sistemlerindeki ana giderim mekanizmaları; biyolojik parçalanma, adsorpsiyon, sıyırma ve 
uçurma, abiyotik hidroliz ve abiyotik oksidasyondur. Bunların yanında ileri arıtma olarak 
da örneğin fıltrasyon, UV-radyasyonu, ozonizasyon, membran sistemleri vb metotlar 
kullanılmaktadır. 

3. RADYOFARMASÖTİKLERİN KULLANIM ALANLARI 

Radyofarmasötiklerin kullanım alanlarına bakıldığında, insan ve veteriner ilaçlarının 
kullanımının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde ağrıkesiciler, 
doğum kontrol, antibiyotik, kalp ilaçları, kolesterol, sinir ve kemoterapi ilaçları vb tıbbi 
ilaç yapımında yaklaşık 3000 farklı madde kullanılmaktadır. Bunların yanında veteriner 
ilacı olarak da çok miktarda ilaç maddesi kullanılmaktadır. Özellikle steroidal olmayan 
ağrıkesiciler birçok ülkede yıllık yüzlerce ton mertebesinde kullanılmaktadır. Örneğin 
asetilsalisilikasit, parasetamol, ibuprofen, naproksen ve diklofenak bunlar arasında 
sayılabilir. Günümüzde genel amaçla kullanılan 100.000'in üzerinde sentetik organik 
kimyasal mevcuttur. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan araştırmalar incelendiğinde, tıbbi ilaçların geleneksel 
atıksu arıtma tesislerinde giderim veriminin incelenmesinde atıksu arıtma tesisi giriş ve 
çıkış suyu konsantrasyonlarının ölçüldüğü görülmektedir. Giderim veriminin, arıtma 
tesislerinin tasarım ve arıtma teknolojilerine, hidrolik bekletme sürelerine, mevsimlere ve 
atıksu arıtma tesisinin performansına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterdiği 
bildirilmiştir [11]. 

İnsan farmasötiklerinin 14 ana grubu vardır: 

1- Sindirim kanalı ve metabolizması 
2- Kan ve kan oluşturan organlar 
3- Kardiovasküler sistem 
4- Dermatolojikler 
5- Genito üriner sistem ve seks hormonları 
6- Sistematik hormonal preparatlar 
7- Sistematik kullanım için antiinfektifler 
8- Antineoplastik ve immunomodül ajanlar 
9- Kas-iskelet sistemi 
10- Sinir sistemi 
11- Antiparazitik ajanlar, insektisidler 
12- Solunum sistemi 
13-Duygu organları 
14- Diğer 
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4. RADYOAKTİF ATIKLARIN BERTARAFI 

Günümüzde tıbbi kimyasallar için gelişmiş ülkelerde veya uluslar arası düzeyde ayrıntılı 
mevzuatlar mevcut değildir. Ancak ürkütücü olabilecek potansiyel etkilerinden dolayı 
gittikçe popüler hale gelen bu konuda özellikle gelişmiş ülkelerde toplum baskısı 
artmaktadır. Atıksudan mikro kirleticilerin giderimi için temelde dört farklı yaklaşım 
vardır, bunlar; 

• Var olan arıtma teknolojilerinin en iyi şekilde optimize edilerek kullanımı, 
• Var olan arıtma tesisleriyle yeni son arıtma teknolojilerinin birlikte kullanımı, 
• Kaynakta ayırma metotları, 
• Kaynak kontrol ölçümleri. 

Atıksu arıtma tesislerinin iyileştirilmesi ve kaynakta kontrol önlemlerinin uygulanması, 
atıksu deşarj ve alıcı ortam standartlarının geliştirilmesi için geleneksel yöntemlerdir. Tıbbi 
ilaçların atıksu arıtma tesisi çıkışlarında ve sucul ortamlarda eser miktarlarda dahi 
saptanması ve bunların sucul ortamlardaki canlılara olan olumsuz etkilerinin ortaya 
konması, atıksu arıtma tesisi tasarımlarına yeni yaklaşımların getirilmesine neden 
olmuştur. Tıbbi ilaçlar atıksu arıtma tesislerinde kendilerine özgü davranışları olan 
bileşikler olup, atıksu organik yükünün çok küçük bir parçasını temsil etmektedirler. Tıbbi 
ilaçların büyük çoğunluğu organik madde, azot, fosfor gibi nutrientlerin giderimi üzerine 
projelendirilmiş konvansiyonel atıksu arıtma prosesleri ile etkin olarak giderilememekte ve 
olumsuz etkiler yapacak konsantrasyonlarda sucul ortamlara deşarj edilmektedir. Yapılan 
bilimsel çalışmalarda bu ilaçların çoğunun uygulanan atıksu arıtım tesislerinde tamamıyla 
giderilmediği, bu nedenle çıkış suyunda bulundukları belirtilmiştir. Çıkış suyunda bulunan 
bu kirleticilerin alıcı ortama deşarj ıyla yüzey sularına, yer altı sularına ve içme sularına 
karıştığı belirlenmiştir. Tipik bir Avrupa ülkesi atıksu arıtma tesisinde biyolojik giderim, 
tıbbi ilaç gibi mikrokirleticilerin giderilmesinde en etkili arıtma prosesidir. Arıtma 
çamurlarının yakıldığı yerlerde adsörpsiyon prosesi de önemli bir giderim verimi 
sağlamaktadır. Biyolojik olmayan, adsorpsiyon, sıyırma, uçurma gibi abiyotik giderimler 
bazı durumlarda biyolojik giderimden daha önemli olabilmektedir. Arıtma çamurlarının 
isviçre gibi ülkelerde tarımda kullanılması yasaklanmıştır. Arıtma çamurları bu gibi 
ülkelerde yakılarak bertaraf edilmektedir. Yasaklamanın asıl nedeni, tıbbi ilaçlan da içeren 
birçok maddenin çevresel ortamlarda ve antma çamurlarında saptanmasının yanında gıda 
güvenliğindeki endişeler, deli dana hastalığı, topraktaki ağır metal ve çeşitli mikrokirletici 
konsantrasyonlarının artması sonrası önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Gelişmiş ülkelerde 
kullanılan tıbbi kimyasallann antılması amacıyla ileri antma teknolojileri 
uygulanmaktadır. Bunlar; ozonizasyon, ultrafıltrasyon, ters osmoz gibi yüksek basınçlı 
membran sistemleri ve aktif karbon adsorpsiyonudur. Bunlardan filtrasyon birçok 
xenobiotik organik bileşiğin su ortamından uzaklaştınlmasını sağlarken uv-radyasyonu ve 
ozonizasyon çoğunlukla xenobiotik organik bileşikleri metabolitlerine dönüştürmektedir. 
Bu mekanizmalar birçok tıbbi ilaç için yüksek giderim verimi sağlamakla birlikte, 
ozonizasyon atıksu antımında üçüncül ileri arıtma sağlamaktadır[ll], 
Radyofarmasötik atıkların güvenli bir şekilde bekletilmeleri için bazı işlemlerden 
geçirilmeleri gerekir. Bu işlemlerin başlıca amaçlan: 

1- Atık içindeki radyonüklitleri hareketsiz hale getirerek [fıksasyon] katılaştırmak 
2- Mümkün olduğu kadar hacimlerini küçültmek 
3- Yangına ve darbelere dayanıklı hale getirmek 
4- Suyla temas halinde sızdırmazlık sağlayarak çevreye yayılmalarını önlemek 
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Radyoaktif atık yönetiminin son adımı atığın nihai olarak depolanmasıdır. Temel olarak bu 
depolama, atığın yeterli güvenlik garantisi ile depolama tesisine yerleştirilmesidir. 
Radyoaktif atıkların konulduğu kapların en önemli özelliği, dış radyasyon seviyelerini 
güvenlikle kullanılacak, depolanacak veya taşınacak kadar azaltmak üzere bunların uygun 
kalınlıkta zırhlama maddesi ile kaplanmaları gereksinimidir. Bu kaplar için kurşun, demir 
veya beton kullanılabilir. Radyoaktif atıklardan sıvı ve katı fiziksel özelliğe sahip olanların 
zararsız hale getirilmesinde kullanılan yöntemlerin ana amacı atığın hacminin 
küçültülmesi, aktivitesinin azalmasının sağlanması ve sıvı atıkların katı atık haline 
dönüştürülmesi şeklinde özetlenebilir. Sıvı atıklara kimyasal çöktürme, iyon değiştirme ve 
buharlaştırma yöntemleri uygulanırken katı atıklar önce yanabilir ve yanmaz, daha sonra 
da sıkışabilir ve sıkışmaz gibi ayırma işlemlerine tabi tutulur [12]. 
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FOLİKÜLER B HÜCRELİ NON HODGKIN LENFOMA 
TEDAVİSİNDE Y-90 İLE İŞARETLİ IBRITUMOMAB TIUKSETAN 
4 IN İŞARETLEME VE İŞARETLEME VERİMİNİN ZEVALİN YOL 

HARİTASI YARDIMIYLA ARAŞTIRILMASI 

Serdar Aday*, Aynur Dağlar, Cüneyt Türkmen 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 

Foliküler B hücreli Non Hodgkin lenfomalı erişkin hasta tedavisinde kullanılmakta olan Y-
90 ile işaretli Zevalin (İbritumomab Tiuksetan) radyofarmasötiğinin hastaya 
uygulanabilmesi için uzun zaman alan karmaşık bir yolun takibi gerekmektedir. İşlem 
sonucunda ise işaretlenme veriminin %95 veya üzerinde olması şarttır. 2006 ile 2008 
yılları arasında kliniğimizde yapılmış olan 10 farklı işaretlemede Y-90 ile işaretli 
İbritimomab Tiuksetan işaretlenebilme başarısı kromotografık yolla Zevalin yol haritası 
kullanılarak araştırılmıştır. İşaretlemelerde en kısa süre içerisinde en yüksek verimin 
alınması amaçlanmıştır. Araştırmamızda 2006 ile 2008 yıllan arasında kliniğimize müracat 
eden foliküler B hücreli Non Hodgkin lenfoma tanısı almış, trombosit sayılan 100.000'in 
üzerinde yetişkin 4 erkek, 6 kadın 10 hastamıza standart işaretleme protokolünden 
uyarlanmış yol haritası kullanılarak işaretlemeler yapılmış; işaretleme sonrası verimlilik ise 
ITLC-SG kağıt kromotografîsi kullanılarak gamma conter'dan alınan 60 saniyelik 
sayımlann formulasyonu ile işaretlenmiş Y-90 ve serbest Y-90 miktarı bu yolla elde 
edilmiştir. Hasta ağırlık ve trombosit sayısı kullanılarak işaretli Y-90; filtre kullanılarak 
İV yolla en az 10 dak süre içerisinde hastaya verilmiştir. Yapılan 10 farklı işaretlemede 
ITLC-SG Kağıt kromatografisi yolu ile gamma counterden alınan 1 dak sayımlarda Y-90 
ile işaretli antikor miktan ortalama %96.93±0.91, serbest Y-90 oranı ise %2.9±11.01 
olarak tesbit edilmiştir. Standart işaretleme protokolünden uyarlanarak geliştirilmiş yol 
haritası kullanılarak yapılan tüm işaretlemeler 45 dakikanın altında sonlanmış, işaretleme 
verimliliği ise %95 ve üzerinde elde edilmiştir. Foliküler B hücreli Non Hodgkin lenfoma 
tedavisinde kullanılan Zevalin (İbritumomab Tiuksetan ) antikorunun Y-90 ile 
işaretlenmesi uzun ve karmaşık yapıda olmasına rağmen tavsiye edilen protokole uygun 
yapılan çalışmalarda başarı oranı %95 ve üzerinde, tavsiye edilen sürenin ise altında 
kalınarak işlem ve takip kolaylığı sağlanmış, işaretleyici için radyoaktivite riski azaltılmış 
verim maksimum düzeyde gerçekleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Non Hodgkin lenfoma, İbritumomab Tiuksetan, Yitrium-90 
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FITC İLE İŞARETLİ D-PENİSİLAMİNİN MANYETİK 
NANOPARÇACIKLARA KONJUGASYONU VE HÜCREDE 

GÖRÜNTÜLENMESİ 

E. İlker Medine1*, Perihan Ünak1, Serhan Sakarya2 

'Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 35100 Bornova, izmir 
2Bilim Ve Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 09100 Aydın 

Bu çalışmada bir aminoasit türevi molekül olan penisilamin silanlı manyetik 
nanoparçacıklar ile konjuge edilerek sonrasında floresan bir işaret olan FITC 
(fluoresceinisothiocyanate) parçacıklara takılmıştır. Elde edilen D-penisilamin bağlı 
manyetik nanoparçacıklann hücre düzeyindeki etkileri Detroit 562 Farenks kanser 
hücreleri üzerinde in vitro olarak incelenmiştir. Sentezlenen ve karakterizasyonu 
gerçekleştirilen manyetik nanoparçacıklar model olarak hazırlanan Detroit 562 Farenks 
hücre hatlarına uygulanmıştır. Floresan işaretli manyetik nanoparçacıklar hücre kültür 
ortamı içerisinde hücrelere uygulanmış ve belirlenen inkübasyon süreleri sonunda 
besiyerler ortamdan uzaklaştırılarak hücre yüzeyine bağlanan manyetik özelliğe sahip D-
penisilamin floresan mikroskop altında görüntülenmiştir. FITC ile işaretli penisilaminin 
hücreye bağlanması 24 saatlik inkübasyon sonucunda çok net görülemezken FITC bağlı 
manyetik nanoparçacıklara konjuge edilen penisilaminin hücre yüzeyindeki bağlanması 
belirgin bir şekilde gözlenmiştir. Ayrıca, hücrelere manyetik alan uygulanmış ve manyetik 
alan uygulanması sonuçları anlamlı bir şekilde değiştirmiştir. 

Anahtar sözcükler: Manyetik Nanoparçacıklar, FITC (fluoresceinisothiocyanate), 
Penisilamin, Detroit 562 Farenks Kanser Hücreleri 

CONJUGATION OF FITC LABELED D-PENICILLAMINE TO 
MAGNETIC NANOPARTICLES AND IMAGING ON CELLS 

In this study, a aminoacid derivative D-penicillamine was conjugated antibody, labelled 
FITC(fluoresceinisothiocyanate) and then conjugated to magnetic nanoparticles. 
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is widely used to attach a fluorescent label to proteins 
via the amine group. The isothiocyanate group reacts with amino terminal and primary 
amines in proteins. It has been used for the labeling of proteins including antibodies and 
lectins. D-penicillamine was labelled with FITC using amine group In vitro evaluation of 
the conjugated D-penicillamine to magnetic nanoparticle was studied on Detroit 562 cell 
lines. Prepared magnetic nanoparticles were used on Detroit cells. After incubation time, 
antibody incorporated cells were imaged with Fluorescein Microscopy. Incorporation on 
cells of FITC labeled and magnetic nanoparticles conjugated D-penicillamine was found 
higer than FITC labeled D-penicillamine. The results show that magnetic properties and 
applying magnetic field increased incorporation rates. 

Keywords: Magnetic Nanoparticles, FITC (fluoresceinisothiocyanate), Penicillamine, 
Detroit 562 cells. 
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1. GİRİŞ 

Penisilamin amino (-NH2) ve karboksil" (-COOH) fonksiyonel gruplarını içeren 
trifonksiyonel bir amino asittir. Tüm amino asitlerde olduğu gibi Penisilaminin de D- ve L-
konfıgurasyonları vardır. L-Penisilaminin ise doğal bir amino asittir ve toksisitesi 
yüksektir. D-Penislamin doğal olmayan bir amino asittir ve tıpta çeşitli hastalıkların 
tedavisinde kullanılan güçlü bir şelatlama ajanıdır. D-Penisilamin farmakolojik açıdan 
bakıldığında doğal olarak bulunan L-izomerine karşı oldukça etkindir [1,3]. 
Penisilamindeki üç fonksiyonel grup karakteristik kimyasal reaksiyonlara uğramaktadır. 
Bunlar asit-baz dengesi, nükleofılik katılma ve yer değiştirme reaksiyonu, farklı metallerle 
bağ oluşturma, yükseltgenme gibi reaksiyonlarıdır. Ayrıca serbest radikaller 
oluşturabilirler. Penisilamin ilk kez bakır bağlayıcı ajan olarak Wilson hastalığında 
kullanılmıştır. Daha sonra farklı etkileri bulundukça romatoid, artrit, şkleroderma gibi 
hastalıklarda da kullanılmaya başlanmıştır. Penisilamin metallerle iyi bağlandığından 
nanomanyetik parçalara da iyi tutunur. Bu özelliğinden dolayı metallerden yararlanılarak 
uygulanan tedavilerde etkisi büyüktür. Bazı durumlarda hücrede toksik özellik gösterir. 
Hücrenin büyüme faktörü üzerine de etkilidir. 

Bu çalışmada, manyetik nanoparçacıklar bir aminoasit türevi olan penisilamin ile kojuge 
edilecek ve floresan bir işaret olan FITC (fluoresceinisothiocyanate) bu parçacıklara 
takılacaktır. Elde edilen bu işaretli bileşiğin in vitro etkinliği Detroit 562 Farenks kanser 
hücreleri üzerinde incelenecektir. Sentezlenen ve yüzey modfıkasyonu yapılan 
nanoparçacıkların D- penisilamine konjugasyonundan sonra kanser hücreleri üzerindeki 
tutulumunun görüntülenmesi amacıyla yaygın olarak kullanılan floresan bir boya olan 
FITC [2,4] kullanılacaktır. Bu şekilde penisilamin gibi bir ilaç molekülünün manyetik 
nanoparçacıklar vasıtasıyla manyetik alanda yönlendirilebilmesi kanser hücreleri ile 
etkileşmesi incelenecektir. 

2. DENEYSEL 

2.1. Kullanılan Kimyasallar 

• Tripsin (Bio. Ind) 
• Na 2SO3 (Fluka) 
• CH3OH (Merck) 
• C2H5 OH (Merck) 
• HC1 (Merck) 
• NH4CI (Merck) 
• FeCl3 6H20 (Fluka) 
• Borate Tampon Çözelti (pH: 9.18 25°CX) (Merck) 
• MES( Sigma) 
• PBS (Bio. Ind) 
• FITC (fluoresceinisothiocyanate) (Sigma) 
• Detroit 562Farenks (adenokorsinoma) epiteli (American Type culture collection 

Rockville, MD, ABD) 
• Glutaraldehit (Merck) 
• NH3 (Merck) 
• TEOS (tetraethyl orthosilicate) (Sigma) 
• SG-Sİ900 (N-[3-(trimethyoxysiyl)propyl]-ethylenediamine) (Sigma) 
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2.2. Manyetik Parçacıkların Hazırlanması 

12 mL 2 M FeCİ3, 2 M HCl'de hazırlandı ve 500 mL'lik üç boyunlu cam balona konulup, 
100 mL saf su ile seyreltildi. 50 mL 0.08 M Na2SC>3 azot atmosferi altında yavaşça ilave 
edildi, %28'lik 8 mL NH3, 40 mL saf su ile seyreltildikten sonra balondaki çözeltiye yavaş 
yavaş ilave edildi. 15-30 dakika süresince çözelti sıcaklığının 70 °C olması sağlandı. 
Sonrasında çözelti sıcaklığı 45°C'nin altına düşene kadar soğutuldu ve siyah çökelek 
oluşmaya başladı. Elde edilen manyetik parçacıklar birkaç kez saf suyla yıkandı ve daha 
sonra su-etanol (2:1) karışımı ile yıkamaya devam edildi. Çökelek 80 mL etanol ve 20 mL 
su içerisinde tekrar dağıtıldı. 5 mL tetra etil orto silikat (TEOS) ve % 10'luk 5 mL NH3 
sırası ile ilave edildi. 40 °C'de 12 saat süreyle karıştırmanın ardından parçacıklar metanol 
ile birkaç kez yıkanarak reaksiyona girmeyen TEOS ve bağlanmamış silika uzaklaştırıldı. 
Son olarak çökelek 100 mL metanol içine konuldu. Çökeleğin küçük bir bölümü tanecik 
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla vakum altında kurutuldu. 

Metanol içinde bulunan silika kaplı manyetik parçacıkların ağırlıkça % 20 si kadar bir silan 
bağlayıcı ajan olan N-(2-aminoetil)-3-aminopropil-trimetoksisilan (SG-Sİ900) bu 
parçacıkların üzerine eklendi. Karışım yaklaşık 5 dakika ultrasonik banyoda tutuldu ve 60 
°C sıcaklıkta 12 saat süreyle su banyosunda bekletildi. Son olarak reaksiyona girmeyen 
silan çifti ajanını uzaklaştırmak için karışım metanol ile birkaç kez yıkandı. Elde edilen 
çökeleğin küçük bir kısmı etüvde kurutuldu ve karakterizasyonu için kullanıldı. 

2.3. D- Penisilaminin manyetik parçacıklarla immobilizasyonu 

Metanol içindeki bağlayıcı ajan SG-Sİ900 ile bağlanmış silika kaplı manyetik 
nanoparçacıkların (konsantrasyon>20 mg katı/mL) 1 mL'si santrifüj lendikten sonra sıvı 
kısım ortamdan uzaklaştırılıp katı kısım 4 kez 1 mL fosfat tamponu (PBS, pH=7.00) ile 
yıkandı. Yıkanan parçacıklar 1 mL PBS içinde 1 mL % 2.5' lik glutaraldehit ile 15 dakika 
ultrasonik banyoda tutulduktan sonra 4 °C sıcaklıkta 4 saat süresince bekletildi. Bekleme 
sonunda oluşan süspansiyon 1500 (rpm) de 15 dakika santrifüj edilerek sıvı kısım 
uzaklaştırıldı ve katı kısım yukarıdaki gibi tekrar fosfat tamponu ile yıkandı. 

1 mg D-Penisilamin, 0.15 M NaCl ve 0.005 M EDTA (pH=7.2) içeren 1 mL 0.1 M PBS 
içerisinde çözüldü. Hazırlanan bu çözelti manyetik parçacıkların üzerine eklenerek 12 saat 
oda sıcaklığında beklemeye bırakıldı. Bekleme sonunda parçacıklar borat tamponu 
(pH=9.2) ile 3 kez yıkandı. 0.5 mg/mL NaBH4 1 M borat tamponu içinde çözüldü ve bu 
çözelti parçacıklara eklenerek 4 °C'de 30 dakika bekletilerek aldehit grupları ve çift bağlar 
uzaklaştırıldı. Son olarak parçacıklar fosfat tamponu (pH=7.00) ile 3 kez yıkanarak 4 °C'de 
1 mL 0.5 M MES (pH=6.6) içinde saklandı. 

2.4. Manyetik parçacıkların özelliklerinin incelenmesi 

Sentezlenen manyetik nanopartiküllerin karakterizasyonu scanning electron microscopy 
(SEM) (Phillips XL-30 S FEG) ve X-Ray diffraction (XRD) (Phillips X'Pert Pro) ile 
yapıldı 

2.5. Penisilaminin FITC ile işaretlenmesi 

25 mg D-penisilamin 5 mL tampon çözelti kullanılarak çözüldü. 1 mg FITC 1 mL DMSO 
içinde çözüldü ve hazırlanan FITC çözeltisinin 250 [iL' si D-penisilamin çözeltisininin 
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üzerine damla damla eklendi. Bu şekilde hazırlanan çözelti 4 °C sıcaklıkta 8 saat süreyle 
karanlıkta bekletildikten sonra çözeltiye NH4C1 eklenerek 4 °C' de 2 saat boyunca 
beklemeye bırakıldı. Son olarak çözeltiye 100 /xL Xylene cyanol ile 500 /xL gliserin 
eklendi. Tepkimeye girmeyen FITC' leri ayırmak için FITC işaretli D-Penisilamin çözeltisi 
Sephadex G-25 (Sigma) kullanılarak hazırlanan kolondan geçirildi. FITC işaretli 
penisilamin çözeltisi kolonun altından toplandı ve 4 °C sıcaklıkta beklemeye bırakıldı. 
Hazırlanan örnekler Detroit hücrelerine uygulandı ve inkübasyon süresi sonunda örnekler 
hücrelerin üzerinden alındı ve hücreler PBS ile yıkandı. Görüntü kalitesini artırmak için 
hücrelerin üzerine birer damla mounting medium eklenerek floresan mikroskop ile hücreler 
incelendi. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada amin fonksiyonlu ve silika fonksiyonlu manyetit nanoparçacıklar 
sentezlenmiş ve D-Penisilaminin bu parçacıklara konjuge edilmiştir. SEM görüntüleri ile 
manyetik parçacıkların ortalama olarak 40-60 nm aralığında ve küresel olduğu tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte her iki çalışma sonucunda hazırlanan parçacıkların 
parçacıkların SEM görüntüleri birbirine benzer küresel görüntü vermektedir. Bu sonuçlar 
değerlendirildiğinde parçacıkların silika ile kaplandıktan sonra silanlanmalannın parçacık 
boyutunda herhangi bir değişime sebep olmadığı tespit edilmiştir. 

Şekil 1. Silika kaplı manyetik parçacıkların 50.000 büyütmede SEM görüntüsü. 
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Şekil 2. Silanlı manyetik parçacıkların 50.000 büyütmede SEM görüntüsü. 

D-Penisilaminin ile konjuge edilen manyetik nanoparçacıklar detroit boğaz hücre hatlarına 
uygulanmış ve bu hücrelerin yüzeylerine bağlanmaları floresan mikroskop ile 
görüntülenmiştir. Şekil 3, ve Şekil 5 incelendiğinde D-penisilaminin hücrelere bağlandığı 
görülmektedir. Şekil 4 de ise manyetik parçacıklara konjuge olan D-penisilaminin hücrede 
tutulumunun arttığı tespit edilmiştir. Manyetik alan uygulaması ile bu artışın yaklaşık 
olarak 2 katına çıktığı görülmektedir (Şekil 5). 

Şekil 3. Floresan işaretli D-Penisilaminin floresan mikroskop ile görüntülenmesi 
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Şekil 4. Floresan işaretli manyetik nanoparçacıklara konjuge edilen D-
Penisilaminin floresan mikroskop ile görüntülenmesi 
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Şekil 5. Floresan işaretli manyetik nanoparçacıklara konjuge edilen manyetik alan 
etkisi altında bulunan D-Penisilaminin floresan mikroskop ile görüntülenmesi 

Elde edilen manyetik nanoparçacıklarMR görüntülemede kullanılabilirler. Demir oksit 
parçacıkları MR da iyi bir kontrast ajan olarak kullanılmaktadır. Ayrıca manyetik 
özellikleri bu parçacıkları hem dışardan uygulanacak manyetik alan vasıtasıyla hedefe 
yönlendirmede etkili bir ajan haline getirmekte hem de hipertermiyada terapötik 
kullanılabilirlik özellikleri sağlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, bu konularda da çalışmanın 
ileri aşamalarında preklinik düzeyde araştırmalar yapılmasının yararlı olacağını 
göstermektedir. 
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LİNEZOLİD'İN 1-131 İLE İŞARETLENMESİ, ENFEKSİYON 
DEDEKSİYONU İÇİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatma Yurt Lambrecht*, Perihan Ünak, Osman Yılmaz, Kübra Durkan 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar AD., 35100, izmir, Türkiye 

Linezolid, yeni bir antibiyotik sınıfı olan oksazolidinonlara dahil, aerobik Gram-pozitif 
bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde klinik olarak faydalı, sentetik bir antibakteriyel 
ajandır. Linezolid antibiyotiklerin yeni sınıfının ilkidir ve gram-pozitif bakteri 
enfeksiyonlarını iyileştirdiği onaylanmıştır. Linezolid bakteriyel protein sentezini diğer 
antibakteriyel ajanlardan farklı bir etki mekanizmasıyla inhibe eder; bu nedenle linezolid 
ile diğer sınıflardan antibiyotiklerle çapraz direnç beklenmez. Çalışmada; Linezolid yüksek 
verimle 1-131 ile iodojen metodu kullanılarak işaretlendi ve in vivo biyodağılım 
çalışmaları Staphylococcus aureus (S. aureus) ile enfekte edilen ve terebentin yağı ile 
steril enflamasyon oluşturan sıçanlar üzerinde gerçekleştirildi. Bakteriyal enfeksiyonlu ve 
steril enflemasyonlu sıçanlara 1 'i-linezolid enjekte edildikten sonra, radyoişaretli linezolid 
hızlı bir şekilde dolaşım yolu ile böbreklerden dışarı atıldığı saptandı. 131I-linezolid'in 
bakteriyel enfeksiyonlu kaslara bağlanması (T(hedef)/NT(hedef olmayan)=64.81, 30. dak), 
steril enflemasyonlu sıçan kaslarına (T/NT= 10.86, 30. dak.) bağlanmasından beş kat daha 

I 

yüksek olduğu belirlendi. Bulgular; I-linezolid'in bakteriyel enfeksiyonlu dokularda iyi 
bir lokalizayona sahip olduğunu ve S. aureus enflemasyonlarının görüntülemesinde 
kullanılabileceğini gösterdi. 

Anahtar kelimeler: Linezolid, Enfeksiyon Teşhisi, Bakteriyel Enfeksiyon, S. aureus 
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RADYOİŞARETLİ D-PENİSİLAMİN GLUKORONİD TÜREVİNİN 
BİYOLOJİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ 

Serap Teksöz*, Çiğdem İçhedef, Seniha Özyüncü, Fazilet Zümrüt Biber Müftüler, 
Perihan Ünak 

*Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Bornova, İzmir 

Bu çalışmanın amacı " m Tc ile radyoişaretli D-Penisilamin-Glukuronid (D-PA-G) türevinin 
biyolojik davranışının belirlenmesidir. Bu amaçla glukuronidasyon reaksiyonu 
gerçekleştirilerek D-Penisilaminin glukuronid türevi sentezlenmiştir. Hazırlanan bu 
yapının, D-Penisilamin-Glukuronid (D-PA-G), " m Tc ile yüksek verimle 
radyoişaretlenmesi sağlanarak kalite kontrolleri yapılmıştır. Her bir tepkime basamağında 
kalite kontrol işlemleri yapılmıştır. Radyo kimyasal safsızlıkların giderilmesi için 
çalışmada kullanılandan kromatografik yöntemler, Yüksek Performanslı Sıvı Radyo 
Kromatografı (HPLRC), İnce Tabaka Radyo Kromatografısidir(TLRC). Radyoişaretleme 
verimi TLRC sonuçlarına göre 90 % civarındadır. Bu çalışmada ise " m T c ile 
radyoişaretlenmiş olan D-Penisilaminin glukoronid türevinin erkek Albino Wistar sıçanlar 
üzerinde biyodağılım çalışması gerçekleştirilmiştir. Biyodağılım çalışmalarında gram doku 
başına düşen aktivite hesap edilerek aktivitenin zamanla değişimi değerlendirilmiştir. 
Sonuç olarak prostat ve böbrekte yüksek aktivite tutulumu gözlenmiştir. Bu durumda 
glukuronidasyon reaksiyonunun D-Penisilaminin biyolojik davranışında bir değişikliğe 
neden olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Radyoişaretleme, "mTc, D-Penisilamin, Glukoronidasyon 
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BİR ANTİ ESTROJEN GLUKURONİD BİLEİĞİNİN SENTEZİ VE 
RADYOİŞARETLENMESİ 

F. Zümrüt Biber Müftüler1*, Perihan Ünak1, Hüseyin Enginar2, Seniha Yolcular1, Ayfer 
Yurt1, Çiğdem Acar1, Serhan Sakarya3 

'Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, İzmir, 
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Afyon, 

3Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji, Aydın, 

İnsan meme tümör hücreleri çoğunlukla estrojen ve anti estrojen reseptörleri içermektedir. 
Bu reseptörlerin varlığı anti estrojen ve estrojen bloklayıcılarla hastalığın tedavisini 
sağlamaktadır. Hem agonist hem de antagonist etkilere sahip olan Selektif Estrojen 
Reseptör Modülatör (SERM) olarak adlandırılan bileşikler hücreleri estrojensiz bırakarak 
kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmalarını önler. Bilinen SERM'ler arasında 
rahimde en düşük etkiye sahip metastatik meme kanseri hastalarının tedavisinde kullanılan 
ilaç Tamoxifen türevi bir anti estrojen ajan olan Toremifene'dir. Estrojen ve anti estrojen 
bileşikleri tıp alanında özellikle ER'ler ile ilişkili olan meme, rahim kanseri gibi kanser 
türlerinde görüntüleme ve tedaviye yönelik radyofarmasötiklerin oluşturulmasında oldukça 
önemli bir yer teşkil etmektedir. Bazı kanser hücreleri gibi meme kanseri hücrelerinin de 
p-glukuronidaz enzimini daha yüksek oranda içerdiği bilinmektedir. Bazı in vitro ve in 
vivo deneysel çalışmalar, tüm enzimlerin estrojenin estrojen reseptör pozitif ER(+) 
hücrelerinin kontrolü altında olduğunu rapor etmektedir. Literatürde sentez yoluyla ve 
enzimatik yolla glukuronid bağlı Tamoxifen türevi bileşiklerin " m Tc ile işaretli 
radyofarmasötiklerine ait hiçbir çalışma mevcut değildir. Tamoxifen ve Tamoxifen 
türevlerinin estrojen reseptörleri ile ilişkili birçok radyoişaretli bileşikleri hazırlanmış 
olmasına rağmen, radyoişaretli Toremifene bileşiğinin etki mekanizması ile ilgili olarak ise 
literatürde sadece 11C ve 3H ile ilgili çalışmalara rastlanılmıştır. Bu çalışmanın amacı 
meme kanseri hücrelerini görüntüleme amacıyla " m Tc ile işaretlenebilecek, yeni bir anti 
estrojen glukuronid bileşiği sentezlemek ve bu bileşiğin sıçanlar üzerindeki biyodağılım 
çalışmaları ile radyofarmasötik potansiyelini değerlendirmektir. Bu amaçla çalışma; Hutu 
80 hücre hattından mikrosomal fraksiyonun hazırlanması, UDP-glucuronyl transferase 
(UDPGT)'nin saflaştırılması, mikrosomal örneklerin protein miktarının belirlenmesi, 
glukuronidasyon reaksiyonu, kalay klorür indirgeme yöntemi kullanılarak " m Tc ile 
işaretleme, işaretli bileşiğin kalite kontrolü, dişi Albino Wistar sıçanlar üzerinde 
biyodağılım çalışmaları ve SPSS 13 programı ile istatistiksel değerlendirmeyi 
içermektedir. " m Tc ile işaretli bileşik için işaretlenme verimi % 96'nın üzerinde 
bulunmuştur. Kalite kontrol sonuçları bileşiğin, nötr pH'ta ve oda sıcaklığında 4 saat 
kararlı ve anyonik yapıda olduğunu göstermiştir. Biyodağılım çalışmalarında ise işaretli 
bileşiğe ait en yüksek tutulum meme dokusunda gözlenmiştir. 
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99mTc(CO)3
+ ile RADYOİŞARETLİ GUANİN 

Çiğdem İçhedef*, Serap Teksöz, Perihan Ünak 

Ege.Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Bornova, İzmir 

Hücrede hasar oluşturmada ve hücre ölümünde hassas yerin hücrede DNA olduğu 
bilinmektedir. Guanin DNA ve RNA da bulunan bir pürin bazıdır. Guanin ve diğer DNA 
bazlarının DNA'nın hasan ile bağlantılı olarak sağlıklı hücrelerin çeşitli genetik ya da 
çevresel sebepler sonucu kanser hücrelerine dönüşme sürecinde önemli bir rol oynadığı 
bilinmektedir. Bu nedenle DNA'nın yapısını bozmak için onunla birleşen kimyasallar 
kanser ilacı olarak kullanılmaktadırlar. Radyofarmasötikler tanı ve tedavi amacı ile 
radyonüklidlerle hazırlanan ilaç türü reaktiflerdir. Radyonüklid işaretli nükleotidler 
radyofarmasötik haline getirilip tümör görüntüleme ve tedavi çalışmalarında 
kullanılabilmektedirler. Teknesyum-99m zengin bir koordinasyon kimyasına sahiptir ve 
sekiz farklı yükseltgenme basamağı gibi özeliklerinden dolayı farklı ligand oluşumları 
gösteren bir radyonüklittir. Teknesyumun +1 değerlikli karbonil korlannın (99mTc(CO)3+) 
aromatik aminler içeren yapılarla kararlı kompleks oluşturma eğiliminde oldukları 
bilinmektedir. Bu çalışmada bir DNA bazı olan guaninin 99mTc(CO)3+ ile radyoişaretlenme 
koşullan araştırılmıştır. İşaretlenen bileşiğin radyofarmasötik verimi ve kararlılığı İnce 
Tabaka Radyo Kromotografı (TLRC) ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Yüksek 
Performans Sıvı Radyo Kromotografi (HPLRC) ile doğrulanmıştır. İşaretleme verimi 
hesaplanarak % 90 civarında olduğu, işaretli kompleksin çalışma süresince kararlılığını 
koruduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın nükleotid kökenli tümör görüntüleme 
amaçlı yeni radyofarmasötiklerin oluşumuna katkısı olacağı düşünülmektedir. Araştırmalar 
99mTc(CO)3-Guanin bileşiğinin biyolojik davranışının belirlenmesi için in-vivo olarak 
sürdürülecektir. 
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TÜMÖR HEDEFLİ RADYOFARMASÖTİK KULLANIMI İÇİN "mTc-
SİTRO-FOL AT 'IN SENTEZİ VE İN VİVO DEĞERLENDİRİLMESİ 

Burcu Altıparmak*, Fatma Yurt Lambrecht, Elif Bayrak, Kübra Durkan 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar AD., 35100, izmir, Türkiye 

Folat reseptör pozitif hücreler ve dokularda, folat ve folat bağlı moleküller yüksek 
affıniteye sahiptir ve teşhis amaçlı kullanıma uygundurlar. Folat reseptörleri, folik asit ve 
folat türevlerinin hücrelerde birikimini mümkün kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, folat 
türevi sentezlenerek, in-vivo deneyler ile potansiyelini araştırmaktır. Çalışmanın ilk 
aşamasında sitro-folat sentezi gerçekleştirildi, daha sonra bu bileşik " m Tc radyonüklidi ile 
işaretlendi. İşretleme verimi, RTLC ve RHPLC kalite kontrol metotlarıyla gerçekleştirildi. 
Radyoişaretli konjugatın biyodağılımı, teşhis radyofarmasötiği olarak potansiyeli 
incelenmek üzere Albino Wistar sıçanlar üzerinde gerçekleştirildi. Sonuç olarak; RTLC 
kalite kontrol yöntemleri ile işaretleme veriminin %97±1.0 olduğu saptandı. HPLC 
kromatogramları konjugatın sentezinin başarıyla gerçekleştiğini gösterdi. "mTc-sitro-
folat'ın biyodağılım sonuçları, over ve uterus gibi folat reseptörünce zengin dokularda 
yüksek tutulum gösterdiği saptandı. İki bölüme ayrılmış reseptör doyurma ve 
doyurulmamış çalışmalarda, 60. dakikada over/kan ve uterus/kan oranı sırasıyla 3 ve 5 kat 
artmış olduğu kaydedildi. Bu çalışmanın sonucunda, "mTc-Sitro-folat'ın, folat reseptör 
pozitif tümörlerin görüntülenmesinde kullanılabilmesi muhtemel görünmektedir. 
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DİETİLSTİLBESTROL'ÜN (DES) GLUKURONİDASYONU VE 131I 
İLE İŞARETLENEREK RADYOFARMASÖTİK POTANSİYELİNİN 

İNCELENMESİ 

Tayfun Yilmaz1*, Perihan Ünak1, F. Zümrüt. Biber Müftüler1, Çiğdem. Acar İçhedef1, E. 
îlker Medine1, Turan Ünak2 

'Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Bornova, İzmir 
2Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Bornova, İzmir 

Dietilstilbestrol (DES), estrojen reseptörlerine (ER) yüksek afıniteye sahip yaygın bir non-
steroid estrojendir. Bu çalışmanın amacı bir estrojen glukuronid türevini ER zengin 
dokularda görüntüleme radyofarmasötiği olarak iodojen metodu kullanarak 13!I ile 
işaretlemektir. Kalite kontrol işlemleri Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografı (HPLC) ve 
İnce Tabaka Radyo TLRC metodu kullanılarak yapılmıştır. Biyodağılım çalışmaları dişi 
Albino Wistar sıçanları üzerinde yapılmış ve gram doku başına düşen aktivite hesap 
edilerek aktivitenin zamanla değişimi reseptör doyururulmuş ve reseptör doyurulmamış 
dişi Albino Wistar sıçanları üzerinde incelenmiştir. Biyodağılım çalışmalarına göre 
radyoişaretli bileşik rahim dokusunda önemli bir tutulum göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dietilstilbestrol (DES), 131I, Glukuronidasyon, Kanser 

GLUCURONIDATION OF DIETHYLSTILBESTROL (DES) AND 
LABELING WITH 131I AND INVESTIGATION OF ITS 

RADIOPHARMACEUTICAL POTENTIAL 

Diethylstilbestrol (DES) is a well known, non-steroidal estrogen with high affinity for the 
estrogen receptor (ER). The aim of the current study is to label glucuronide derivative of 
an estrogen as a radiopharmaceutical for imaging of ER rich tissues, which is able to be 
labeled with 131I by iodogen method. Quality control studies were established using High 
Performance Liquid Chromatography (HP.LC) and the Thin Layer Radio Chromatography 
(TLRC) method. The biodistribution studies were performed on female Albino Wistar rats. 
The activity per gram tissue was calculated and time-activity curves were plotted, for 
receptor saturated and receptor unsaturated studies. According to biodistribution 
experiments the radiolabeled compound was uptaken by uterus tissue. 

Key words: Diethylstilbestrol (DES), 131I, Glucuronidation, Cancer 
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l.GİRİŞ 

Bilindiği üzere Nükleer Kimyanın biyolojik yapılar üzerindeki uygulamaları oldukça geniş 
bir alanı kapsamaktadır. Örneğin, Nükleer Tıp alanında teşhis ve tedavi amacı ile birçok 
radyoizotop kullanılmaktadır. Bu radyoizotoplar doğrudan hastaya verilebildiği gibi 
organik bir moleküle bağlanması suretiyle de bazı hastalıkların, özellikle de birçok kanser 
hastalıklarının teşhiş ve tedavisi mümkün kılınabilmektedir. Bu amaçla bu çalışmada 
Dietilstilbestrol'ün glukuronid türevi enzimatik yöntemle sentezlenerek 131I radyoizotopu 
ile işaretlenmiştir. 

Dietilstilbestrol (DES) farmakolojik etkileri doğal estronlara benzeyen sentetik 
nonsteroidal bir estroj endir. Günümüzde bazı menapoz sonrası kadınlarda görülen meme 
kanseri ve erkeklerdeki ilerlemiş prostat kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle bu 
kanser hücrelerinin P-glukuronidaz enzimini daha yüksek oranda içerdiği bilinmektedir. 
Bu nedenle glukuronidleşme basamağı içeren sentez bileşikleri kanser hücrelerinin tedavi 
ve görüntülenmesinde önem kazanmıştır. 

DES bileşiğinin etki mekanizması ile ilgili olarak literatürde birçok çalışma bulunmasına 
rağmen çalışmamızda kullandığımız glukuronidasyon reaksiyonuna ilişkin hiçbir 
çalışmaya rastlanılmamasına rağmen benzer çalışmalar da mevcuttur. Bunlardan biri DES-
glutamat molekülünün sentezidir [1]. Bir başka çalışmada ise 19-nortestosterone (19-NT) 
ve DES bileşiklerinin enzimatik ve kimyasal dekonjugasyon metodlan ile glukuronid 
türevleri oluşturulmuştur [2]. 

Radyoişaretli DES türevlerine ilişkin sadece, Fischer ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma 
mevcut olup, bu çalışmada iyod izotopları ( 123I, 125I, 131I) ile DES bileşiği yüksek spesifik 
aktivite ve radyokimyasal saflıkta işaretlenmiştir. [3]. Yaptıkları bu çalışmada radyoişaretli 
DES bileşiklerinin bağlanma verimlerine bakılmış, HPLC ile saflaştırma işlemleri 
gerçekleştirilmiş ve bu çalışmayla birlikte radyoişaretli DES bileşiği için basit, hızlı ve 
kolay saflaştırma metodu geliştirilmiştir. Bunun yanında iyod izotopları arasında en yüksek 
bağlanma veriminin 131I ile işaretlemeye ait olduğu görülmüştür. 

Enerjisi ve yarı ömrü sayesinde hem görüntüleme hemde tedavide kullanılabilme özelliği 
taşıyan iyod-131 radyonüklidi Nükleer Tıp'ta oldukça uygulama alanı bulmuştur. 
Moleküler Nükleer Tıp teknikleri kullanımıyla, yeni görüntüleme prosedürleri ile 
hastalığın karakteristiği hakkında daha kesin bilgi elde edilmekte ve meme, rahim prostat 
türü kanserlerin tedavisinde etkin karar imkanı sağlanmaktadır [4], İyod, radyoişaretleme 
çalışmalarında kullanılan ilk izotop olarak bilinmektedir. Radyoaktif bir atomu büyük bir 
biyolojik molekülün içine sokmak için kullanılan en yaygın yol 'Radyoiyodinasyon'dur. 
İyodun bağlanabilmesi için yükseltgenmesi gerektiğinden, işaretleme metodlan 
yükseltgeyici ajanlan gerektirmektedir Direk radyoiyodinasyon için iodojen ve Kloramin-
T bileşikleri yükseltgeyici ajanlardır. Ancak iodojen metodu klinik uygulamalar için daha 
uygun bir metoddur. [5]. Protein ve hücre membranlarının radyoiyodinasyonunda 
iyodinasyon ajanı olarak en çok iodojen kullanılmaktadır ve % 80 üzerinde bir işaretleme 
verimi elde edilir, iodojen ilk olarak Fraker ve Speck tarafından protein ve hücre 
membranlarını iyodlamak için kullanılan bir ajan olarak tanımlanmıştır. Suda çözünmeyen 
iodojen, I" ve proteinlerin sulu çözeltilerinin katı fazda hızlı iyodinasyonuna aracılık eder. 
Yan reaksiyonların oluş derecesi, bu metodla önemsenmeyecek kadar azdır. [6]. Bu ajan 
oksidatif reaksiyonlarda kapta yapışıp kalır çünkü suda çözünmez. Diklorometan içinde 
steril veya polipropilen tüp içerisine konur ve buharlaştırılır. pH = 6 - 8.5 arası verimli 
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iyodinasyon olur. İodojen ile iyodürün oksidasyonu gerçekleşerek (I+) üretilir ve aromatik 
halkaya elektrofılik yer değiştirmeyle iyodun bağlanması gerçekleşir [7]. 

131I ile işaretli antikor bileşikler kanser tedavisinde yaygın olarak çalışılmaktadır. 
Genellikle iodojen yöntemiyle in vivo basit bir proses ile gerçekleştirilir. Serbest iyod 
birikimi kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Yüksek spesifik aktivitedeki radyoiyodlu antikor 
bileşikler uzun periyodlarda kararlıdırlar [8]. 

Bu çalışmada sentezlenen DES-glukuronid (DES-G) bileşiği 1311 radyonüklidi ile 
işaretlenmiş, kalite kontrol çalışmalarıyla radyokimyasal verim hesaplanmış ve biyolojik 
davranışı biyodağılım çalışmalarıyla değerlendirilmiştir. 

2. DENEYSEL 

2.1. Kullanılan Kimyasallar 

Dietilstilbestrol (Sigma), Trishidroksiaminometan (Sigma), CaCl2(Merck), DTT 
(Dithiothreitol) (Sigma), UDPGA (Merck), metanol (Merck), asetonitril (Merck),, DMSO 
(Merck), iodogen (Merck), n-Butanol (Merck), asetik asit (Merck), ACD (asit sitrat 
dekstroz), Dipotasyum hidrojenfosfat (K2HPO4) (Merck), Potasyum dihidrojen fosfat 
(KH2PO4) (Merck), Asetonitril (CH3CN) (Merck), Merkaptaetanol (Fluka), TritonXlOO 
(Sigma). 

2.2. Örnek Hazırlama İşlemleri 

2.2.1. Dietilstilbestrol'ün Glukuronidasyonu: 

Glukuronidasyon reaksiyonu [9, 10, 11]. isimli literatürlerde yer alan materyal metod 
kısmından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada UDP-glukuronil transferaz 
enzimi sıçan karaciğer mikrozomlanndan elde edilmiştir. 6 mM CaCİ2, 10 mM UDPGA ve 
1 mM DTT içeren 50 mM Tris Buffer (pH = 8) tamponundan 5 mL alınıp, üzerine protein 
değeri saptanmış olan mikrozomal enzimden 0.5 mL (6 mg) protein ilave edilerek 10 
dakika 37 °C'deki su banyosunda karıştırılmıştır. 1 mg / 0.1 mL metanol içindeki DES 
örneği karışıma ilave edilerek reaksiyon aynı sıcaklıkta 18 saat inkübe edilmiştir. Bu 
işlemden sonra karışıma 500 /xL asetonitril ilave edilip (2500 rpm)'de 30 dakika boyunca 
santrifüj edilerek süpernetant alınmıştır. 

2.2.2 131I ile İşaretleme yöntemi 

Ardışık 500'er /zg'lık 3 adet iodojen çözeltisi 1.5x6 cm'lik tüplerde hazırlanmış ve tüplerin 
ağzı açık bırakılarak çözgenin uçması sağlanmıştır. Böylece tüp çeperinde ince bir film 
şeridi şeklinde kaplanmış iodojen kaplı tüpler elde edilmiştir. Radyoişaretleme hazırlanan 
bu iodojen tüpleri kullanılarak yapılmıştır. 50 pıL/250 fiL DMSO DES-G alınıp ilk iodojen 
tüpüne ilave edilmiştir. İşaretleme bu tüpün üzerine 50 fiL Na131! 11.84 MBq (0.32 mCi) 
ilave edilerek başlatılmış (pH = 8) ve 20 dakika oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. İşaretli 
bileşik son tüp olan 3. tüpe alınıncaya kadar her bir tüpte 20'şer dakika bekletilerek 
reaksiyon tamamlanmıştır. 13,I ile işaretli bileşiğin (131I-DES-G) kalite kontrolü TLRC 
yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 
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2.3. Kalite Kontrol İşlemleri 

2.3.1. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yöntemi (HPLC) 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) çalışmaları düşük basınçlı Shimadzu LC-
lOAtvp dörtlü pompaya sahip üzerinde (SPD-10AV) UV dedektörü ve taşıyıcı fazı 
toplamak için FRC-10A (Shimadzu) fraksiyonlu toplama kollektörü bulunduran ve bu 
cihaza bağlı olarak çalışabilen Cd(Te) dedektörlü RAD-501 markalı tek kanallı bir analizör 
içeren HPLC cihazında yapılmıştır. HPLC kromatografık koşullar önceden saptanarak, 
DES ve DES-G bileşiklerinin HPLC kromatogramlan C-18 kolonu kullanılarak 1 mL/dak 
akış hızında (%60 metanol - %40 0.05M fosfat tamponu) mobil faz sistemi kullanılarak 
254 nm ve 280 nm'de elde edilmiştir. 

2.3.2. İnce Tabaka Radyo Kromatograflsi Yöntemi (TLRC) 

TLC için silikajelle kaplı, kalınlıkları 0.1 mm olan 20x20 cm boyutlarındaki alimünyum 
tabakalar (Merck 5554) kullanılmış ve bu tabakalar 1.5x10 cm'lik şeritler halinde 
kesilmiştir. Hazırlanan şeritlerin üzerine tabandan 0.5 cm yukarıya kapiler yardımıyla aktif 
bileşenler (131I-DES-G, 131I, Yükseltgenmiş 131I) damlatılmıştır. Maddelerin uygulandığı bu 
şeritler, içerisinde çözücü olarak ACD bulunan TLC tankına konmuştur. Tanktaki 
çözücünün şeritlerin yaklaşık % 90'ı kadar ilerlemesinden soma şeritler küvet içinden 
çıkartılıp oda sıcaklığında kurutulmuştur. Kurutulan TLC şeritler TLC Scanner 
(BioscanAR 2000) ile sayılmış ve bileşenlerin çözgen içerisinde ilerleme mesafelerinin ve 
Rf değerlerinin birbirinden farklı olduğu görülmüştür (Çizelge 1). 

2.4. Dişi Albino Wistar sıçanlar üzerinde yapılan biyodağılım çalışmaları 

Tiroiddeki iyod tutulumunu bloklamak için sıçanlara 1 gece boyunca 10 mg/L su içeren KI 
verilmiştir. İşaretli bileşiğin biyodağılım çalışmaları için 130 - 180 gramlık 18 adet dişi 
Albino Wistar sıçan kullanılmıştır. Radyoişaretleme 28 /xg DES-G, 4 mCi 131I varlığında 
500'er jUg'lık iodojen tüpleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir sıçan için 0.22 
pm'lik membran filtreden geçirilerek sterilize edilmiş 440 ng 131I-DES-G kuyruk veninden 
enjekte edilmiştir. Önceden tespit edilen zaman dilimleri ' için (30, 90 ve .240 dakika) 
sıçanlar anestezi altında öldürülerek gerekli olan organlar alınmış ve aktiviteleri Cd(Te) 
detektörüyle sayılarak her bir organ için gram başına düşen aktiviteler hesaplanmıştır. Elde 
edilen değerlerle zamana karşı aktivite grafikleri çizilmiştir. 5.92 MBq (0.16 mCi)/1.12 
pg/sıçan başınadır. Reseptör doyurma çalışmalarında ise 15 dakika önce her bir sıçana 
DES bileşiği 11.2 pg olacak şekilde aynı yöntemle verilerek 15 dakika sonra 131I ile işaretli 
ürün reseptörsüz prosedürde olduğu gibi uygulanmıştır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

3.1. HPLC yöntemi ile elde edilen sonuçlar 

Şekil 1. DES ve DES-G bileşiklerine ilişkin HPLC kromatogrammı göstermektedir. Bu 
kromatogramdan da görüleceği üzere her iki pike ait Rt değerleri sırasıyla 2.75 ve 26.07 
olup birbirinden farklıdır ve piklerin safsızlık içermediği görülmektedir. HPLC 
diagramlanndan da görüleceği üzere DES-G bileşiği yapıdaki glukuronil grubundan dolayı 
daha az lipofıl olduğu için, DES bileşiğinden daha önce dedekte edilmiştir. 
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Şekil 1. Dietilstilbestrolün Glukuronidasyonuna İlişkin HPLC Kromatogramı. 

3.2. TLRC yöntemi ile elde edilen sonuçlar 

Çizelge l 'de ACD banyosunda 131I-DES-G, 131I, 131I,Yükseltgenmiş 131I bileşiklerine ait 
Rf değerlerinin birbirinden farklı olduğu işaretlemenin gerçekleştiği görülmektedir. Şekil 
2, 3 ve 4'de de bileşiklere ait kromatogramlar görülmektedir. Radyoişaretleme verimi ise 
89.03±10.67 olarak bulunmuştur. 

Çizelge 1. ACD banyosunda 131I-DES-G, 131I, 131I, Yükseltgenmiş 131I bileşiklerine ait Rf 
değerleri. 

'JII-Des-G !51I Yükseltgenmiş 
İyod 

Rf* 0.54 0.92 0.90 

*ACD banyosu ( Asit Sitrat Dekstroz) 

l-DES-G 

Mesafe (mini 

Şekil 2.131I-DES-G bileşiğine ait TLRC Kromatogramı. 
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1-131 

Mesafe (mm) 

Şekil 3.131I bileşiğine ait TLRC Kromatogramı. 

yıikseltgenmiş 1-131 

Mesafe (mm) 

Şekil 4. Yükseltgenmiş 131I bileşiğine ait TLRC Kromatogramı. 

3.3.131I-DES-G bileşiğine ait biyodağılım çalışmaları sonuçlan 

Şekil 5 131I-DES-G bileşiğinin reseptör doyurma çalışmasının yapıldığı ve yapılmadığı 
estrojence zengin olan rahim, yumurtalık, meme dokularının kas dokusuna oranını 
göstermektedir. 
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Şekil 5.131I-DES-G bileşiğinin rahim, yumurtalık ve meme dokularının kas dokusuna 
oranı. 

Şekil 6.131I-DES-G bileşiğine ait rahim/kan ve rahim/kas oranını göstermektedir. 

(D 

CC 
Zaman (dk) 

• 131 l-DESG (Rahim/Kan) 0131 l-DESG (Rahim/Kas) 

Şekil 6.131I-DES-G bileşiğine ait rahim/kan ve rahim/kas oranı. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Dietilstilbestrol molekülü UDPGT enzimi kullanılarak glukuronid reaksiyonu 
gerçekleştirilmiş, iodogen metodu kullanılarak 131I radyoizotopu ile yüksek verimle 
işaretlenmiştir. 

131I-DES-G bileşiği ile yapılan biyodağılım çalışmaları sonucunda reseptör doyurma ile 
enzimatik etkileşimin, reseptör etkileşiminden daha baskın olduğu sonucuna varılmaktadır. 
Böylelikle glukuronid konjugasyonu sonucu oluşturulan DES-G bileşiğinin estrojen 
reseptör spesifıtesinin olmadığı görülmektedir. 

Dietilstilbestrol molekülü estrojen türevi bir bileşiktir. Metabolizmada estrojen 
hormonlarının yaygın olduğu bölgelerde spesifik biyodağılım gösterdiği bilinmektedir. 
Yapılan biyodağılım çalışmaları neticesinde rahim dokusunda belirgin bir farklanma 
gözlenmiştir. Şekil 5'den de görüleceği üzere reseptör doyurmanın yapıldığı çalışmaya ait 
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rahim/kas oranının, reseptör doyurmanın yapılmadığı çalışmaya oranı 30. dakika için 
yaklaşık 2 kat, 240. Dakika için ise 3 kattır. 

Şekil 6 ise yer alan 131I-DES-G bileşiğinin reseptör doyurmanın yapıldığı çalışmaya ait 
rahim/kan ve rahim/kas oranlarının 30. dakikada yaklaşık olarak l ' e 5 ve 240. dakikada ise 
l ' e 7 olarak bulunmuştur. Bu oranlar rahim dokusunu görüntülemek için oldukça yüksek 
değerlerdir. Benzer çalışmalarda da [12, 13]. estrojence zengin olan meme dokusu için 
yüksek oranlar bulunmuştur. Bu değerlendirmeler göz önüne alındığında 131I-DES-G 
bileşiğinin; reseptör doyurma uygulamasını takiben enjeksiyonuyla, rahim dokusundaki 
tümörün görüntülenmesinde bir potansiyele sahip olduğu görülmüştür. 

Daha ileri çalışmalar hücre kültürü ve tümürlü sıçanlar üzerinde hayvan deneylerini 
kapsaması düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu çalışmanın, özellikle nükleer tıp 
alanına yeni glukuronid türevi radyoligandlar kazandırmış olacağı düşünülmektedir. 
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ESTROJEN TÜREVİ BİR BİLEŞİĞİN MANYETİK 
NANOPARTİKÜLLERE KONJUGASYONU VE "mTc İLE 

İŞARETLENMESİ 

Kubra Özmen1*, Perihan Ünak1, F. Zümrüt Biber Müftüler1, Çiğdem Acar İçhedef1, E. 
İlker Medine1, T. Ünak2 

'Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 35100 Bornova, izmir 
2Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 35100 Bornova, izmir 

Son yıllarda erkeklerde en sık görülen kanser çeşitleri arasında prostat tümörleri yer 
almaktadır. Prostat tümör hücreleri çoğunlukla androjen reseptörleri içermektedir. Bu 
reseptörler androjen hormonları ile birleşerek bu hormonların görevlerini yerine 
getirmelerini sağlarlar. Dietilstilbestrol (DES) farmakolojik etkileri doğal estronlara 
benzeyen sentetik nonsteroidal bir estrojendir. Günümüzde bazı menapoz sonrası 
kadınlarda görülen meme kanseri ve erkeklerdeki ilerlemiş prostat kanseri tedavisinde 
kullanılmaktadır. Manyetik hedefli ilaç taşınması tümör gibi hastalıklı bölgeye ilaç 
taşınmasında etkili bir yöntemdir. Bu nedenle tedavi edici radyofarmasötikler gibi taşıyıcı 
moleküllerin yüksek konsantrasyonları normal doku çevresinde toksit etki yapmaksızın 
hedef bölge yakınlarına ulaştırılabilir. Bu çalışmada DES bileşiğine bir fosfat grubu 
takılarak alkalin fosfataz enziminin bulunduğu hücrelere spesifik bir bileşik elde etmiştir. 
Elde edilen bu bileşik üç farklı yöntemle manyetik nanoparçacıklara konjuge edilerek 
99mTc ile işaretlenmiştir. Bu şekilde bileşiğe manyetik özellik kazandırılmış ve hedefe 
yönlendirilmede çok daha etkin hale gelmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızın kalite kontrol 
basamakları Sıvı Kromatografi / Kütle Spektrometre (LC-MS/MS), İnce Tabaka Radyo 
Kromatografi (TLRC) ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) yöntemleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen Manyetik nanoparçacıklar için SEM (Scanning Electron 
Microscopy) ve XRD (X-Ray Diffraction Anayses) analizleri yapılmıştır. Uygulanan 
yöntemlerden en yüksek verim (%99.77) silanlı manyetik nanoparçacıklarla konjugasyon 
işlemi sonucunda manyetik özellik kazandırılan dietilstilbestrol fosfat bileşiğinin " m Tc ile 
işaretli türevinin aktivite ölçümlerinden elde edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Manyetik Nanoparçacıklar, Dietilstilbestrol (DES), "mTc* 

* kubra_ozmen@mynet.com 
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131Î-EGCG'NİN SIÇANLARDA BİYODAĞILIMININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gamze Kocagözoğlu*, Elif Bayrak, Feriha Toksöz, İlknur Demir, Mehmet Onursal, 
Gülgün Karademir, Fatma Yurt Lambrecht 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar AD., 35100, İzmir, Türkiye 

Epigallocatechin gallate (EGCG), bu polifenolik bileşik yeşil çayda bulunur ve kanser 
hücrelerinin üzerinde kansere karşı güçlü, hızla çoğalmayı engelleyici (antiproliferatif) 
etkisi nedeniyle umut verici bir kemoterapi ajanıdır. Son on yılda kemiricilerin çeşitli 
organlarındaki kanser oluşumunda EGCG ve yeşil çay özütünün inhibitor etkisi olduğu 
kanıtlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, EGCG'nin 131I işaretlenmesi ve radyofarmasötik 
potansiyelinin araştırılmasıdır. Bu sunulan çalışmamızda, 131I-EGCG 'i elektrofılik 
iyodizasyon metodunu (iyodojen) kullanarak elde edildi. Radyoişaretleme verimi RTLC 
kalite metodu kullanılarak saptandı. Radyoiyot ile işaretli EGCG'nin serum stabilitesi 
saptandı. Normal erkek Albino Wistar sıçanlarda 131I-EGCG'nin biyodağılımı 30,60 ve 
150. dakikalık zaman aralıklarında değerlendirildi. Sonuçta, radyoişaretleme verimi 
%89±1.0 olarak radyo ince tabaka kromotografısiyle (RTLC) saptandı. Serum stabilite 
sonuçları, 131I-EGCG'nin in vitro stabilitesinin oldukça yüksek olduğunu gösterdi. 
İşaretlenme yüzdesi, 2. , 3. , 4. ve 24.olarak sırasıyla; 95±1, 86±1, 84±1 ve 83±2 olarak 1 11 
değiştiği saptandı. I-EGCG'nin biyodağılımı reseptör bloke edilmiş ve reseptör bloke 
edilmemiş olarak iki gruba ayrıldı, reseptör bloke edilen denemede sonucunda 131I-
EGCG'nin akciğerdeki tutulum gösterdiği belirlendi ve 30, 60 ve 150. dakikalarda sırasıyla 
(%ED/g) 0.25, 0.23 and 0.22 olarak gözlendi. Reseptör bloke edilmiş denemelerde 
akciğerdeki tutulumda düşüş gözlendi. Sonuçta, normal erkek sıçanlarda biyodağılım 
çalışmaları 131I-EGCG'nin akciğer için spesifik potansiyel olduğu saptandı. 

Anahtar Kelimeler: 131I, iyodojen, Akciğer, 131I-EGCG 

* gamzekocagozoglu@gmail.com 
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TEDAİNİN 131I İLE İŞARETLENMESİ VE RATLARDAKİ 
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1 ^ 1 
Çalışmanın amacı, I ile işaretli tebainin radyofarmasötik potansiyelinin belirlenmesidir. 
Tebain, kuru haşhaş kapsüllerinden (Papaver somniferum L.) özütlendi ve Yüksek basınlı 
sıvı kromatografısinde (HPLC) saflaştınlıp Nükleer magnetik rezonans (NMR) ve 
Infrared(IR) spektroskopisinde karekterizasyonları yapıldı. Daha sonra saflaştınlan tebain 
131I ile işaretlendi. Albino Wistar ratlar üzerinde reseptörlü ve reseptörsüz çalışmaları 
yapıldı. Organ dağılım çalışmalarına göre radyoişaretli tebainin mide, akciğer, kalın 
barsak, troid ve prostatta diğer organlara göre daha yüksek oranda tutulum olmuştur. 
İşaretli bileşiğin rat beynindeki tutulumu ise orta beyin ve hipotalamusta gerçekleşmiştir. 
Reseptör çalışamalanna ise yanıtı sadece orta beyin vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tebain, Biyodağılım, İşaretleme, Rat 

enginar@aku.edu.tr 
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m I İLE İŞARETLİ RALOKSİFENİN RADYOFARMASÖTİK 
POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ 

Elif Bayrak1*, Fatma Yurt Lambrecht1, Kübra Durkan1, Osman Yılmaz2 

'Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar AD., 35100, İzmir, Türkiye 
2Hayvan Araştırma Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

Raloksifen bazı estrojen reseptörleri üzerinde agonistik, bazıları üzerinde ise antogonistik 
etki gösteren, selektif estrojen reseptör modülatörüdür. Raloksifen kemik ve lipit 
metabolizması üzerinde estrojenin olumlu etkilerine benzeyen etkilerde bulunur ve 
estrojenin uterus ve meme dokusundaki bazı potansiyel olumsuz etkilerine karşı spesifik 
antogonizma sağlar. Raloksifenin memeli tümör hücrelerine ve uterus sitozolüne 
bağlandığı ve ayrıca meme kanserinde kemoterapi ajanı olarak kullanılabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı; raloksifenin 1 ile işaretlenerek, Albino wistar 
normal dişi sıçanlarda radyofarmasötik potansiyelinin incelenmesidir. Çalışmada 
raloksifen, 131I ile iyodojen metodu kullanılarak işaretlendi. İşaretleme verimi ince kağıt 
kromatografisi ile % 91±0.7 olarak belirlendi. Yapılan in vivo çalışmalar sonucunda 131I-
raloxifenin insan serumunda (4 saat) yüksek stabilite gösterdiği bulundu. İn vivo 
biyodağılım çalışmaları normal dişi Albino wistar sıçanlarda reseptör doyurularak ve 
doyurma yapmadan gerçekleştirildi. Biyodağılım çalışmaları sonucunda radyoişaretli 
raloksifenin, uterusta meme ve övere göre daha yüksek bir tutulum gösterdiği bulundu. 30 
dakikalık post injeksiyon sonucunda uterus/kan ve uterus/kas oranlan sırasıyla 15.37 ve 
33.91 olarak bulundu. Elde edilen sonuçlara göre; 131I-raloksifen uterus tümörlü dokuların 
belirlenmesi amacıyla iyi bir lokalizasyon gerçekleştirdiği ve görüntüleme için 
kullanılabileceği saptandı. 

Anahtar Kelimeler: 131I, iyodojen, Rat, Uterus,13^-raloksifen 
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YAKIN KIZIL ÖTESİ FOTONLARIN İNSAN BEYNİNDE 
SAÇILMASININ İNCELENMESİ 

Mehmet Mercimek1*, Hüseyin Yıldırım1, E. Dilara Aydın2, Melih Geçkinli1 Murat Aydın1 

'İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Ayazaga Kampüsü, 34469, Maslak İstanbul 
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, 17100, 

Çanakkale 

İnsan beyninin magnetik rezonans (MR) görüntüleri yağ içeren beyaz cevheri, su içeren gri 
cevheri, serebrospinal sıvı (CSF) içeren ventrikülleri, kafatasını, deriyi ve kanı ayırt 
edebilmektedir. Bu dokular MR görüntülerinde farklı yoğunluk değerlerinde görünürler. 
Bu nedenle her doku için optik parametreler (yutma katsayısı jj.a(r), indirgenmiş saçılma 
katsayısı JU'S (r) ) değişiklik gösterir. Bu optik parametrelere dayanarak insan beyninde 
optik tomografi amaçlı fotonlann dağılımı incelenebilir. Bu amaçla ayrık ordinatlar 
yöntemini kullanan transport kodu PARTISN ile çözümler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 
MR görüntüleri ve başka çalışmalarla karşılaştınlmıştır. Bu çözümler sonucunda 
beklendiği gibi hematomda (kan) foton fluensinde bir azalma görülmüş, yine beklendiği 
gibi insan beyninde boşluk benzeri yapılar olan ventriküllerde fluens yatay bir seyir 
izlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Optik Tomografi, Ayrık Ordinatlar Yöntemi, Transport Teorisi, 
Optik Parametreler, Foton Fluensi 

INVESTIGATION OF PHOTON SCATTERING FOR OPTICAL 
TOMOGRAPHY IN THE HUMAN BRAIN 

Magnetic resonance imaging (MRI) can differentiate between fatty white matter, the more 
watery gray matter, the cerebrospinal-fluid-filled (CSF) ventricles, the skull, the skin and 
blood. These different tissues and fluids appear in MRI scans with different intensities. 
Hence one obtains different optical properties (absorption coefficient pa(r), reduced 
scattering coefficient JU'S (r)) for different intensity tissues. Based on these properties, it is 
possible to investigate scattering of near-infrared photons in the human brain. We have 
made calculations using discrete ordinates transport code, PARTISN for this purpose. Then 
we have compared this study with MRI scans and other studies. In conclusion, this study 
indicates a steep decay of the fluence in the blood filled region of the hematoma and 
slower decay of the fluence in the void-like, CSF-filled region of the ventricles. 

Keywords: Optical Tomography, Discrete Ordinates Method, Transport Theory, Optical 
Properties, Photon Fluence 
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1. GİRİŞ 

İnsan beyni üzerine difüzyon optik tomografisi (DOT) çalışmaları ile insan beyninin 
zararsız bir yöntem ile görüntüsü elde edilebilir. Ayrıca bu teknik beyinde ki kanın yeterli 
oksijen alıp almadığının ölçülmesinde de kullanılmaktadır. Difüzyon optik tomografisi, 
eşzamanlı olarak yeterli oksijen almış ve almamış hemoglobin konsantrasyonlarını 
ölçebilir. Çünkü ışığın yakın kızılötesi dalga boyu bölgesinde bu iki molekülün yutma 
katsayıları farklıdır. Örneğin bu yöntemle nöral aktivitelere hemodinamik tepkileri 
açıklamak ve beyin mekanizmasının daha iyi anlaşılması mümkündür. Dahası premature 
doğmuş bebeklerin beyninde kanın yeterli oksijen alıp almadığı bu yöntemle tespit 
edilebilir [1], 

Daha önceki çalışmalardan görüldü ki Boltzman transport denklemini çözmek için 
difüzyon yaklaşımı özellikle beyin gibi organlarda foton yayılımını modellemek için her 
zaman uygun değildir. Bunun iki nedeni şu şekilde sıralanabilir. İlk olarak beyinde bir 
travma olduğunda ve bunun sonucunda kanama gerçekleştiğinde difüzyon teorisi doğru 
olarak kanamanın yerini tespit edemeyecektir. Çünkü kan oldukça yutucu bir 
ortamdır.([ia=0.4mm~1, =1.8mm"!) Bu ortamlarda difüzyon teorisinin geçersiz olacağı 
bilinmektedir. İkinci olarak boşluk benzeri yapılarda difüzyon teori ile transport teori 
ayrılmaktadır [2], Bu tür ortamlar, insan beyninde ortada bulunan ventriküllerde ve beyin 
ile kafatası arasında bulunan serebrospinal sıvıda (CSF) mevcuttur. 

Difüzyon teorisinin yeterince doğru sonuç vermediği durumlarda oldukça saçıcı biyolojik 
ortamlarda foton yayılımını incelemek için başka yöntemler gerekecektir. Örneğin bazı 
araştırmacılar bunun için Monte Carlo yöntemini tercih etmektedir. Fakat bu yöntem daha 
çok küçük hacimli dokular için uygundur. Örneğin beyin ya da göğüs gibi büyük ve optik 
olarak yoğun organlarda hesaplama zamanlan çok uzun olduğu için Monte Carlo yöntemi 
pratik değildir [3]. 

Bu çalışmada oldukça saçıcı bir ortam olan beyin dokusunda foton dağılımı hesapları için 
daha hızlı bir yöntem olan sonlu-fark, aynk ordinatlar (Sn) yöntemi transport çözümlerinde 
kullanılmıştır. Bu yöntem için PARTISN4.0 transport kodundan yararlanılmıştır. Difüzyon 
ve transport çözümleri literatürde ki başka çalışmalar ile karşılaştınlmıştır. 

2. SAYISAL ÖRNEKLER 

2.1. Boşluk Benzeri Yapıda Difüzyon ve Transport Teorilerinin Karşılaştırması 

Magnetik rezonans (MR) görüntülerine göre yapılan hesaplarda, difüzyon teorisinin boşluk 
benzeri yapılarda akıda azalma miktannı eksik bulduğu gözlemlenmiştir. Burada amaç bu 
durumu PARTISN kodu ile yapılacak koşularda gözlemlemektir. Bu geometriyi en iyi tarif 
edecek boşluk benzeri yapıya eşdeğer bir karenin Şekil l 'de görüldüğü gibi yine bir 
kutunun ortasında yer aldığı düşünülmüştür. Büyük karenin boyutları 120x120mm, küçük 
karenin boyutlan ise 40x40mm'dir. Ortamın optik özellikleri ise büyük kare için 
Ha=0,005mm"1, //; =0,5mrn \ küçük kare için ^=0,0001mm"1, //; =0,01 mm"1 dir. Her iki 
ortam için de eşyönsüzlük faktörü g, sıfır alınmıştır. Eşyönlü bir nokta kaynak kutuya, sol 
kenarın tam ortasından foton yollamaktadır. 
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Kavnak 

40 mm 40 mm 40 mm 

Şekil 1. Boşluk benzeri bir kare ve bunu çevreleyen bir kutu. 

Transport kodunda iterasyon hızlandırması için diftizyon sentetik hızlandırma yöntemi 
kullanılmıştır. Bu nedenle yaklaşık bir diftizyon çözümü için PARTISN kodunun ilk 
iterasyonu alınmıştır. Şekil 2 ve 3'te difüzyon ve transport çözümlerinden elde edilen 
kontür haritaları gösterilmiştir. Bu haritalar boşluk benzeri ortam olan büyük karenin 
içindeki küçük karede akı dağılımını göstermektedir. Sonuçlar beklendiği gibi çıkmış, 
difüzyon teorisi akıdaki azalma hızını boşluk benzeri yapı olan küçük karede eksik tahmin 
etmiştir. 
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Şekil 2. Difüzyon teorisi kontür haritası 
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Şekil 3. Transport teorisi kontür haritası 

Şekil 4'te logaritmik eksende akı dağılımları görülmektedir. g=0 ve g=0,5 durumlarında 
grafikler üstüste çakışmıştır. g=0,9 için kullanılan Legendre momentlerinin derecesi 
arttıkça akı grafiği daha aşağıda yeralmıştır. 

Mesafe (mm) 

Şekil 4. Difuzyon ve transport çözümlerinin karşılaştırılması 

Difuzyon teorisi beklendiği gibi boşluk benzeri yapı olan küçük kare bölgesinde yatay bir 
seyir izlerken, transport çözümleri daha eğimli bir yol izlemiştir. Bunun nedeni şöyle 
açıklanabilir. Boşluk benzeri yapıda foton akısı kaynağa en yakın olan noktada en 
yüksektir. Bu nokta boşluk benzeri yapı için sanki sanal bir kaynakmış gibi düşünülebilir. 
Her ne kadar boşluk benzeri yapıda saçılma ve yutulma çok az olsa da akı geometrik 
nedenlerden dolayı azalmaya devam edecektir. Tam bir boşluk durumunda nokta 
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kaynaktan çıkan akı mesafenin karesiyle ters orantılı olarak azalmaya devam edecektir. 
Transport çözümleri bunu öngörebilmekteyken difüzyon çözümü hatalı sonuçlar 
üretmektedir. 

2.2. İnsan Beyninin Modellenmesi 

MR görüntüleri yağ içeren beyaz cevheri, su içeren gri cevheri, serebrospinal sıvı (CSF) 
içeren ventrikülleri, kafatasını, deriyi ve kanı ayırt edebilmektedir. Bu dokular MR 
görüntülerinde farklı yoğunluk değerlerinde görünürler. Bu yoğunluk değerlerine bakılarak 
bu dokular için optik parametreler (pa(r), JJ's (r)) haritası elde edilebilir. Şekil 5'te MR 
görüntülerine dayanılarak elde edilen, kaşların hemen üzerinden alınan bir kesitten insan 
beyninin görüntüsü yer almaktadır [4], Bu görüntü için oluşturulan 50x50 kaba bir ızgara 
ise Şekil 5'te sağ tarafta görünmektedir. Her bir kaba ızgara da ince ızgaralara 

|Hematoma IVentricies (CSF) ISten 

CSF 

Sagital Sinus 
(Blood Vessel) 

bölünmüştür. 
|Hematoma IVenlricîes (CSF) I Skin 

I Skull I Gray Matter I White Matter 

;SF 

Sag tal Sinus 
Dibod vessel) 

I Skull İGray Matter J White Matter 

Şekil 5. İnsan beyninin MR görüntüsü (22x22cm) 

MR görüntülerine dayanılarak elde edilen optik parametreler Çizelge l 'de verilmektedir 
[5]. Tabloda modellemede kullanılan her bölge için atanmış, bölge (zon) numaralan da 
görünmektedir, g faktörlerine dikkat edilirse insan beyninde foton saçılmasının oldukça 
eşyönsüz olduğu söylenebilir. Bu durum yüksek dereceden Legendre açılımlarım ve 
dolayısıyla oldukça fazla sayıda moment hesaplamayı zorunlu hale getirmektedir. Bu 
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durumda bilgisayar koşma zamanı çok uzayacak, saatler hatta günler alabilecektir. Bu 
nedenle bu aşamada bir fikir vermesi için sadece tamamen eşyönlü saçılma dikkate 
alınacaktır. Diğer bir ifade ile g faktörleri hesaba katılmayacaktır. 

Daha sonra alın üstünden, hematomun hemen üzerinden (y=12.8cm) bir ışık kaynağından 
fotonlann beyne gönderildiği düşünülmüştür. Beyin bölgesinin dışında kalan bölgelerde 
boşluk (zon numarası sıfır) olduğu varsayılmıştır. Bu bilgiler ve Çizelge l 'de verilen optik 
parametreler PARTISN kodunda girdilenerek yapılan koşu ile insan beyninde foton 
dağılımı için transport çözümü elde edilmiştir. 

Çizelge 1. İnsan beyninin optik özellikleri 

Bölge Zon 
Numarası (cm1) fi s (cm1) g /ts' (cm1) 

Boşluk 0 - - - : -

Deri (Skin) 1 0.2 50 0.9 5.0 

Kafatası 
(Skull) 2 0.05 800 0.98 16.0 

Gri Cevher 
(Gray 

Matter) 
3 0.15 50 0.88 6.0 

Hematom 4 4.0 360 0.95 . 18.0 

Beyaz Cevher 
(White 
Matter) 

5 0.1 150 0.92 12.0 

Kan torbası 
(Sagital 
Sinus) 

4 4.0 360 0.95 18.0 

Ventriküller 
(V entricle) 6 0.01 0.1 0 o.ı 

Serebrospinal 
Sıvı (CSF) 6 0.01 0.1 0 0.1 

Şekil 6'da insan beyni için y=12.8cm yatay doğrusu boyunca skaler akı dağılımı 
gösterilmiştir. Bu çalışmanın bir benzeri sonlu farklar transport kodu DANTSYS ile 
yapılmıştır [3]. O çalışmanın sonuçlan ise Şekil 7'de verilmiştir. Şekil 6'da görüldüğü gibi 
kan dolu olduğu için yutucu bir ortam olan hematomda beklendiği gibi akıda (-fluens) bir 
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azalma olmaktadır. Sonrasında boşluk benzeri bir yapı olan ventriküllerde akı dağılımı 
yatay bir seyir izlemektedir. 

Şekil 6. İnsan beyninde 0<x<22cm, y=12.8cm hattı boyunca foton akısı dağılımı 
(PARTISN4.0 kodu) 

X-Ekseni [cm] 

Şekil 7. İnsan beyninde 0,4<x<20,4cm, y=12,8cm hattı boyunca foton akısı dağılımı 
(Kaynak 3, DANTSYS kodu) 
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Son olarak insan beyninin ortasında bulunan kelebek şeklindeki yapıyı (ventriküller) 
görebilmek için kontür haritası çizilmiştir, Şekil 8. Bu harita yine [3]'den alman harita ile 
karşılaştınlmıştır. 
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Şekil 8. İnsan beyninin kontür haritaları, Üstteki şekil PARTISN4.0 ile elde edilen 
transport çözümünü, alttaki ise kaynak [3]'de yer alan DANTSYS ile yapılan tranport 

çözümünü göstermektedir.) 
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3. TARTIŞMA VE YORUM 

Bu çalışmada ilk önce insan beyninde boşluk benzeri yapılara özellikle ortada bulunan 
ventriküllere benzer şekilde büyük karenin ortasında saçılma ve yutma katsayıları çok 
küçük olan küçük bir karede foton dağılımı bulundu. Bu örnekte difüzyon ve transport 
çözümleri karşılaştırıldı. 

ikinci olarak insan beyni modellendi. Burada difüzyon çözümünün hatalı sonuç vereceği 
boşluk benzeri yapı olan ortada ki ventriküllerin transport çözümü ile gözlenmesi 
amaçlanmıştır. Şekil 8'den de görüleceği gibi kontür haritasında, kelebek şeklindeki doku 
olan ventriküller açıkça ortaya çıkmıştır. Benzer sonuç [3]'den alınan haritada da 
görülmektedir. 

İnsan beyninde foton göçü için difüzyon ve transport çözümleri karşılaştırıldığında büyük 
fark ortaya çıkmıştır. Bu durum daha basit kare örneğinde de görülmüştür. Transport 
çözümleri ile difüzyon çözümleri özellikle hematom gibi oldukça yutucu ortamda ve 
ventriküller gibi boşluk benzeri yapıda farklılaştığı gösterilmiştir. Çizelge l 'den de 
görüleceği gibi insan beyninde hematom ve kan torbası hariç genellikle fia / JUS « 1 
olduğundan difüzyon teorisi uygulanabilir. Fakat insan beyni büyük bir ortam olduğundan 
ve boşluk benzeri yapıları da içerdiğinden difüzyon ve transport çözümleri arasında ki 
farklar toplanarak özellikle kaynaktan uzaklaştıkça önemli hale gelecektir. 
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OPTİK TOMOGRAFİ AMAÇLI FOTONLARIN BİYOLOJİK 
DOKULARDA EŞYÖNSÜZ SAÇILMALARININ İNCELENMESİ 

Mehmet Mercimek1*, Hüseyin Yıldırım1, E. Dilara Aydın2, Melih Geçkinli1 Murat Aydın1 

'İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Ayazaga Kampüsü, 34469, Maslak İstanbul 
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, 17100, 

Çanakkale 

Dalga boyu yakın kızıl ötesi bölgesinde bulunan ve optik tomografi amaçlı kullanılan 
fotonlann sayısal modellemesinde difüzyon teorisinin geçersiz olduğu durumlarda 
transport teorisi kullanılmaktadır. Örneğin, kaynağa yakın ya da sınırdaki yerlerde, aşın 
yutucu ortamlarda ve boşluk benzeri yapılarda difüzyon yaklaşımı yetersiz kalmaktadır. 
Ayrıca biyolojik dokularda saçılma genellikle eşyönsüz olduğu için eşyönsüz foton 
saçılmasının modellere eklenmesi gerekmektedir. Eşyönsüz saçılmaların incelenmesi için 
yutma ve saçılma katsayılarının yanı sıra faz fonksiyonunun da bilinmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmada önce kullanılabilecek faz fonksiyonları incelenmiş sonra da eşyönsüzlük 
faktörünün, ayrık ordinatlar yöntemi ile çözüm yapan transport kodu PARTISN'da 
tanımlanabilmesi için gerekli Legendre momentleri hesaplanmıştır. Daha sonra önce 
homojen sonra da heterojen ortamlarda çözümler gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eşyönsüz Saçılma, Faz Fonksiyonlan, Ayrık Ordinatlar Yöntemi, 
Legendre Momentleri, Transport Teorisi, Optik Tomografi 

INVESTIGATION OF ANISOTROPIC PHOTON SCATTERING FOR 
OPTICAL TOMOGRAPHY IN BIOLOGICAL TISSUES 

Photons with wavelengths in near infrared region are used in optical tomography. 
Radiation transport theory should be preferred instead of diffusion theory for numerical 
modelling of photon migration in biological tissues, where diffusion theory is invalid. For 
example, diffusion theory is not sufficient in the regions of close to boundaries, sources or 
sinks and highly absorbing or void-like media. Also anisotropic scattering must be 
considered in the numerical models since scattering is generally highly anisotropic in 
biological tissues. In addition to the absorption and scattering coefficients, a suitable phase 
function must be known in anisotropic scattering study. Here we have compared scattering 
phase functions for anisotropy. Then we have calculated Legendre moments which are 
necessary for the implementation of anisotropy factors into the transport code, PARTISN. 
Discrete ordinates method (Sn) has been used in the transport calculations. We have 
obtained solutions first a homogeneous and then heterogeneous medium. 
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1. GİRİŞ 

Birçok araştırmacı, biyolojik dokularda foton göçünü tarif etmek için difüzyon yaklaşımını 
kullanmıştır. Fakat difüzyon teorisini uygulayabilmek için malzeme içinde foton 
saçılmasının baskın işlem olması gerekmektedir [1]. Bu durumu matematiksel olarak ifade 
edecek olursak |ia « |xs olduğu durumlarda difüzyon yaklaşımı doğru sonuçlar verir. 
Burada jxa yutma katsayısı ve p.s saçılma katsayısıdır. Yakın kızılötesi ışık (600-900nm) ile 
biyolojik dokular incelendiğinde yutma katsayısının 0.01-0. lmm"1 ve saçılma katsayısının 
lO-lOOmm'1 arasında değiştiği görülür. Bu durumda difüzyon yaklaşımı biyolojik 
dokularda genellikle uygun bir yaklaşımdır. 

Her ne kadar difüzyon yaklaşımı yukarıdaki koşulu sağlayan kemik, deri, beyin maddesi ve 
göğüs için uygun olsa da, insan vücudunda nerdeyse boş sayılabilecek saçılmanın çok az 
olduğu bölgeler de vardır. Örneğin insan beyninde serebrospinal sıvı ya da eklemlerde 
sinovial sıvı bu tür bölgelerdir. Difüzyon yaklaşımının bu tür bölgelerde hatalı sonuç 
verdiği gösterilmiştir [1], Ayrıca eşyönsüz kaynak ve eşyönsüz foton saçılması bu teoride 
doğrudan ele alınamamaktadır. Eşyönsüz saçılma için bazı araştırmacılar Monte Carlo 
yöntemlerini kullanmışlardır. Fakat bu yöntemin çok yavaş olması gerçekçi geometrilerde 
uygulanabilmesini engellemektedir. Örneğin beyin ya da göğüs gibi büyük hacimlerde 
sonuç için günlerce hatta haftalarca beklemek gerekmektedir. 

1.1 Eşyönsüz Saçılma 

Difüzyon yaklaşımının yetersiz kaldığı durumlarda eşyönsüz foton saçılmasının modellere 
eklenmesi çok önemlidir. Örneğin, kaynağa yakın ya da sınırdaki yerlerde, aşırı yutucu 
ortamlarda ve boşluk benzeri yapılarda difüzyon yaklaşımı yetersiz kalmaktadır. Eşyönsüz 
saçılmaların incelenebilmesi için yutma ve saçılma katsayılarının yanı sıra saçılma faz 
fonksiyonunun da bilinmesi gerekmektedir. 

Difüzyon yaklaşımında saçılma faz fonksiyonu bilgisi denkleme indirgenmiş saçılma 
katsayısı (ja's = (l-g)jj,s) eklenmesi ile kaybolmaktadır. Bu ise denklemde difüzyon 
katsayısı, D'nin tarifinde yer almaktadır (D=l/( fxa +M-'S ))• Burada g saçılma açısının 
ortalama kosinüsü olarak tarif edilir ve eşyönsüzlük faktörü (anizotropi ya da asimetri 
faktörü) olarak adlandırılır. 

1.2. Faz Fonksiyonları 

Bu bölümde 3 faz fonksiyonu incelenmiştir. 

1.2.1. Mie Faz Fonksiyonu 

Biyolojik dokularda foton saçılmaları, en iyi şekilde Maxwell denklemleri tarafından 
gösterilen elektromagnetik etkileşim kurallarına uyar. Mie, homojen küreler için Maxwell 
denklemlerine dayanarak saçılma faz fonksiyonları için bir teori geliştirmiştir. Bu teoriye 
göre Mie faz fonksiyonu (Eş. l) 'de verilmektedir. 

fMie(cosÖ) = - si(d)s;(e)+s2(0)s;(0) 
ıc 

2n J[s, (0)S* (d) + S2 (d)S[ (0)]sin /&/// 
(1) 
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Bu fonksiyonda 5,{$) ve S2(6)karmaşık amplitüd fonksiyonları, S*(ff),S*2 (6) ise bunlann 
karmaşık eşlenikleridir. p,=cos0 ise saçılma öncesi ve saçılma sonrası yönler arasındaki 
açımn kosinüsüdür. Mie teorisinin uygulanabilmesi için ortam ve bu ortamda saçılan 
fotonlar için ayrıntılı birtakım bilgilerin bilinmesi gereklidir. Bunlar, küresel saçıcıların 
yarıçapı ve kırılma indisi, ortamın kırılma indisi, elektromagnetik radyasyonun dalga 
boyudur. Biyolojik ortamlarda çok sayıda rastgele dağılmış saçıcı ve yutucu bölgelerin 
olması, Mie teorisinin biyomedikal alanda uygulanmasını oldukça zorlaştırmaktadır. 

1.2.2. Henyey-Greenstein (HG) Faz Fonksiyonu 

Biyomedikal optik modelleme üzerinde çalışan araştırmacıların büyük çoğunluğu g 
faktörünü tarif etmede kolaylık sağladığı için bu fonksiyonu kullanmıştır. Henyey-
Greenstein faz fonksiyonu (Eş. 2)'de tanımlanmıştır. 

fHG (cos 6) = — (2) HG 4/r(l + g - 2 g c o s 0 ) 

Burada g faktörü fotonlann tamamen geri yansımalan durumunda -1, tamamen ileri yönlü 
saçılmalan durumunda ise 1 değerini alır. CosG saçılma açısının kosinüsüdür ve |j, ile 
gösterilir. Fakat moment hesabında p,=cos0 üzerinden integral alındığı için bu parametrenin 
bilinmesine gerek yoktur. 

HG faz fonksiyonu en yaygın kullanılan olmasına rağmen bazı dezavantajlan vardır. 
Bunlardan en önemlisi ileri doğru yönlenmiş saçılmalarda (g>0,8) Mie teorisinden çok 
farklı sonuç vermesidir. Aynca eşyönsüzlüğün bu fonksiyonla ifade edilebilmesi için yine 
g=0,9 civannda kodu yavaşlatan çok fazla momentin hesaplanıp girdilenmesi 
gerekmektedir. 

1.2.3. Basitleştirilmiş Mie (Simplified Approximate Mie, SAM) Faz Fonksiyonu 

SAM formülü, biyomedikal uygulamalar için ve g>0,8 için HG faz fonksiyonuna göre Mie 
teorisi ile daha uyumlu sonuçlar vermektedir. Liu tarafından ifade edilen formül (Eş. 3)'te 
verilmiştir. 

fm{cos6) = K,(X + cos6)n> (3) 

Bu formülde Ks = (np +l)/2lnp+2)x normalizasyon faktörü olarak adlandınlır. Bu 

formüllerde geçen np =2g/(l-g) eşyönsüzlük indisi olarak adlandınlır. 

2. MATEMATİKSEL FORMÜLASYON 

Faz fonksiyonlan (Eş. 4)'te görüldüğü gibi Legendre polinomlannın toplamı şeklinde 
açılabilir. 

f M = T " Z + WnPn (m) = 7 " [ l + 3 ^ 1 İM) + 5b2p2 M + - i ( 4 ) 
AK O 4;T 
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1 , 
Burada P0(//) = l, P,(/i) = jU, P2 (//) = - ( 3 / / -1 ) olmak üzere Legendre 

polinomlandır. bn ise faz fonksiyonunun n. derece saçılma momentidir. Bu çalışmada 
kullandığımız PARTISN kodu da aynı şekilde saçılma kernelini Legendre polinomlanna 
açmaktadır. Tek grupta saçılma kerneli (Eş. 5)'te verilmektedir. 

ISCTj , 1 

(5) 
n=0 

Burada p=Q'.Q , D' yönünden gelip Q yönüne giden nötronun saçılma açısının 
kosinüsüdür. er" ise n. derece saçılma momentidir. ISCT ise gerekli olan Legendre 
eşyönsüzlük derecesidir. İnputta ISCT=0 girilmesi eşyönlü saçılmayı, ISCT=1 girilmesi 
doğrusal eşyönsüz saçılmayı ve ISCT>1 girilmesi eşyönsüz saçılmayı ifade etmektedir. 
Foton transport denkleminde saçılma kernelini faz fonksiyonu olarak ele aldığımızda tek 
yapılması gerekenin saçılma momentlerini hesaplamak olduğu görülmektedir. Bunun için 
önce (Eş. 4)'ün her iki yanı m. derece Legendre polinomu ile çarpılır ve (Eş. 6)'da 
görüldüğü gibi - 1 < fi < 1 aralığında integre edilir. 

f f(ju)Pm(M)djU = X ( 2 n +1)[bHPn( ju)Pm(M)dju (6) 
™ n=0 

Saçılma momentlerinin hesaplanmasında (Eş. 7)'de verilen Legendre polinomlarının diklik 
özelliğinden yararlanılır. 

1 a S ( l , m = n; 
7 ^ (7) 2M 2n + l \0, m* n; 

Bu eşitliği (Eş. 6)'nın sağ tarafında kullanacak olursak, sağ taraf bn/27t'ye eşit olur. 
Buradan saçılma momentleri için (Eş. 8) elde edilir. 

1 
bn=2jc\f(jı)Pn(jî)dfi (8) 

-1 

HG faz fonksiyonunun saçılma momentlerini (Eş. 8)'den yararlanarak bulmaya 
çalıştığımızda momentlerin tam olarak eşyönsüzlük faktörü g'nin n. dereceden üsleri 
olarak çıktığım görürüz. Yani bn=gn dir. Bu durum HG saçılma momentlerinin hesabının 
hiçbir sayısal integrasyona gerek kalmadan oldukça kolay bir şekilde yapılabilmesini 
sağlar. 

İnsan vücudunda serebrospinal sıvı gibi boşluk benzeri yapılarda yüksek dereceden açısal 
(yönsel) yaklaşımlar gereklidir [2]. PARTISN kodu foton yayılımının yönünün 
aynklaştınlması için aynı zamanda SN yöntemi olarak da bilinen ayrık ordinatlar yöntemini 
kullanmaktadır. Uygun sayıda ayrık ordinat seçmek (Sn derecesi) çok önemlidir. Daha 
önce DANTSYS ile yapılan bir çalışma da SN derecesi 30'u geçtiğinde akı yoğunluklarında 
önemli bir değişme olmadığı gösterilmiştir[3]. Bu nedenle bu çalışmada da en fazla 22. 
derece kullanılmıştır. SN derecesini arttırdıkça bilgisayar koşma zamanı da uzamaktadır. 
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PARTISN kodunun kullandığı sonlu-fark, ayrık-ordinatlar tekniği göğüs ve beyin gibi 
büyük, optik olarak kalın, heterojen ortamlarda etkili bir yöntemdir. Fakat oldukça ileri 
yönlü saçılmaların olduğu (g>0,8) sistemlerde bu yöntemin hız bakımından Monte Carlo 
yöntemine olan üstünlüğü tehlikeye girmektedir. Yavaş yakınsamanın nedeni faz 
fonksiyonunun Legendre polinomlarına açılmasıdır. Eşyönlü saçılmalarda faz fonksiyonu 
tek Legendre terimi ile ifade edilebilecekken, eşyönsüz saçılmalarda yüksek dereceden 
Legendre açılımlarına ihtiyaç vardır. Örneğin g=0,9 için HG faz fonksiyonunu düzgün tarif 
edebilmek için kullanılacak Legendre derecesi 80'in üzerine çıkmaktadır[4]. Legendre 
derecesi arttıkça bilgisayar koşma zamanı uzamaktadır. Ayrıca değişik dereceler için 
yapılan koşularda, Legendre derecesini arttırmanın, gerekli akı momentlerinin 
integrallerinin doğru alınabilmesi için SN derecesini de arttırmayı zorunlu kıldığını, bunun 
da yine bilgisayar koşma zamanını arttırdığı gözlemlenmiştir. 

SAM faz fonksiyonunun kod içinde kullanılabilmesini mümkün kılacak Legendre 
momentlerinin hesaplanmasında yine (Eş..8)'den yararlanılabilir. Bu fonksiyon için HG 
gibi momentleri ifade edecek basit bir ifade çıkmamaktadır. Diğer bir deyişle, momentler 
için integrallerin tek tek alınması gerekmektedir. Fakat SAM faz fonksiyonu, HG faz 
fonksiyonu ile karşılaştırıldığında oldukça ileri yönlü saçılmayı gösteren g=0,9 için faz 
fonksiyonunun çok az bir hata ile ifade edilebilmesi, HG için 80, SAM için 18 moment 
almakla mümkündür. Bu bakımdan SAM faz fonksiyonu daha avantajlıdır. Ayrıca bir kere 
integraller alınıp momentler hesaplandığında saçılma momentleri tablosu oluşturmak ve bu 
tabloyu kodun tesir kesiti kütüphanesine eklemek ya da doğrudan inputa girdilemek 
mümkündür[5]. Bu nedenle bu çalışmada SAM faz fonksiyonu kullanmıştır. 

Biyolojik dokularda saçılma ileri yönlü olduğu için g faktörünün değeri de 0,9 
civarındadır. Bu da koşma zamanını uzatan faz fonksiyonunun yüksek dereceden Legendre 
açılımını gerektirmektedir. PARTISN kodunun kendi içinde kullandığı kesme 
yöntemlerinden biri olan diyagonal düzeltme yöntemi kullanılarak Legendre momenti 
sayısı 10'un altına indirilmiş ve bilgisayar koşma zamanından kazanılmıştır. 

3. SAYISAL ÖRNEKLER 

3.1. Homojen Ortam 

Bu örnekte farklı g değerlerinin foton göçüne etkisi basit, homojen bir ortamda incelendi. 
Transport hesaplamaları aynı indirgenmiş saçılma katsayısına, jus sahip fakat farklı (g, ps) 

çiftleri için yapıldı. Difüzyon teorisinde bunlardan sadece fis yer aldığı için aynı jus 'a 
sahip ortamlar aynı sonucu verecektir. Buna karşılık transport çözümleri görüleceği gibi \ ı j 
f î s oranlarına göre farklı farklı olacaktır. 

Bunu gözlemleyebilmek için sonsuz uzunlukta fakat 10mm genişliğinde bir tabaka ele 
alındı. Sonsuz tabakayı tanımlayabilmek için tabakanın boyu eninden 50 kat büyük ve 
tabakanın alt kenarında yansıtıcı sınır koşulu alındı. Diğer kenarlarda ise boşluk sınır 
koşulu uygulandı. Bu tabakaya sol kenarı boyunca eşyönlü bir S kaynağından fotonların 
geldiği varsayıldı. Problemin geometrisi Şekil l 'de verilmiştir. Bu problem değişik 
durumlar göz önüne alınarak koşuldu (örneğin değişik ızgara aralıkları, HG ve SAM olmak 
üzere değişik faz fonksiyonları, farklı SN dereceleri, değişik g faktörleri ve değişik sayıda 
Legendre momentleri). 
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Bu ortam için üç farklı durum ele alındı. Bu üç durum için de aynı |i's=lmm"' değeri 
kullanıldı. İlk durum için g=0,0 ve (Xs =lmm"!, ikinci durum için g=0,5 ve |is =2mm~', 
üçüncü durum için g=0,9 ve |is =10mm"' alındı. Hesaplamalar yutma katsayısı (J.a'nm farklı 
değerleri için yapıldı. Ayrıca g=0,5 için 2 Legendre saçılma momenti yeterli iken g=0,9 
için en az 7 moment alındı. Daha sonra aynı /Js için g=0,5, g=0,7 ve g=0,9 için bulunan 
akı değerleri g=0,0 için hesaplanan değerlere bölündü. 

Şekil 1. Homojen sonsuz tabaka problemi 

İlk iki moment HG ve SAM faz fonksiyonlarında aynı olduğu için g=0,5 olduğunda HG ve 
SAM faz fonksiyonları aynı sonucu verir. Fakat özellikle g=0,9 durumunda beklendiği gibi 
SAM fonksiyonunun daha doğru sonuçlar verdiği görülmüştür. Şekil 2, 3 ve 4'te 100 
ızgara aralığı ve Si6 için SAM faz fonksiyonu kullanılarak elde edilen sonuçlar 
görülmektedir. 

o ö ö ö o o ö ö o ö ö ö o ö ö o o ö o ö o ö o o ö 

— • — M a = 0.01 

....... Ma = 0.1 

— — M a = 0.3 

Ma = 0.5 

— — Ma = 1.0 

Mesafe (mm) 

Şekil 2. Si6, 100 aralık ve Pı saçılması durumunda akı oranlan (g=0,5/g=0). 
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ı - i L n c r ı r n f v r H L n f f ı m r v 
O p O > - j r H t N ( N < N r r ı r n 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H t n c T i m r v r - ı ı n a ı r n r ^ f H L n o ı r o N 
9 ^ ' f ı / l ı / l l f l ı O l O ^ ^ M C O O O t f l f f ı 
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 0 

Ma = 0.01 

Ma =0.1 

-*— Ma = 0.3 

• Ma = 0.5 

-»-Ma =1.0 

Mesafe (mm) 

Şekil 3. Si6, 100 aralık ve P7 saçılması durumunda akı oranlan (g=0,7/g=0). 

2.5 

2.0 -o 
o 
11 
3S 
2 1.5 < 

JÎ < 0.5 -

0.0 

O O O t H t - ı r M r s o J m r o 
0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 

< t < 3 ' * r ı / ı t r ) i o u 5 v o r - - r * : o q o q o q c n a > 
0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 
Mesafe (mm) 

Şekil 4. Si6,100 aralık ve P7 saçılması durumunda akı oranlan (g=0,9/g=0). 

Son olarak daha doğruya yakın sonuçlar elde etmek için moment sayısı arttırılmış, bunun 
sonucunda akı momenti integrallerinin doğru alınabilmesi için SN derecesi arttınlarak 
problem koşulmuştur. Bu durum için elde edilen grafik Şekil 5'te gösterilmiştir. 

Bizim için önemli olan g=0,9 durumuna baktığımızda eşyönsüzlük hesaba katıldığı için 
koşma zamanı diğer durumlardan daha uzundur. Ayrıca beklendiği gibi yutma katsayısı, pa 
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küçüldükçe koşma zamanı artmıştır. Çünkü saçılma katsayısının etkisi arttıkça saçılma 
kaynağı iterasyonu, artan saçılmalardan dolayı geç yakınsayacaktır. 

1.6 

1.4 

6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

Ma =0.01 

Ma=0.1 

Ma =0.3 

Ma= 0.5 

Ma= 1.0 

Mesafe (mm) 

Şekil 5. S22, 100 aralık, Pıo saçılması durumunda akı oranları (g=0,9/g=0). 

Çizelge l 'de ise g=0,9 durumunda ve 100 aralık için koşma zamanları verilmiştir. 
Ha^.Olmm"1 için Pıo saçılmasında koşma zamanı P7 saçılmasının 4 katı olmuştur. Bu da 
mümkün olduğunca doğru bir şekilde az sayıda Legendre momenti ile eşyönsüzlüğü ifade 
edebilmenin önemini ortaya koymaktadır. 

Çizelge 1. 100 aralık için bilgisayar koşma zamanları 

g = 0.9 g = 0.9 

Ha = 0 . 0 1 56.90dak. 237.50dak. 

Ha = 0 . 1 23.83dak. 82.97dak 

Ha = 0 . 3 21.90dak. 82.11dak 

Ha = 0 .5 19.25dak. 72.92dak 

Ha = 1 0 16.38dak. 65.77dak. 

3.2. Heterojen Ortam 

Heterojen ortamlarda g faktörünün etkisini incelemek amacı ile 10x10mm boyutlarında bir 
kutu ve bu kutunun tam ortasında 2mm çapında bir daire ele alınmıştır. Kutunun sol 
kenarında eşyönlü bir kaynaktan fotonlann geldiği düşünülmüştür. Kutunun kenarlarında 
boşluk sınır koşulu uygulanmıştır. Bu problemin geometrisi Şekil 6'da gösterilmiştir. 

Daha sonra ortadaki dairenin merkezinden geçen bir yatay hat boyunca skaler akı 
dağılımları bulunmuştur. Akı dağılımları g faktörünün 0 ve 0,5 değerleri için elde edilmiş 

167 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,120-125 TR11 ̂ ^ M.Ûzyurt 

ve bu değerlerin birbirine oranı alınmıştır(g=0,5/g=0). Bu ortamın optik özellikleri Çizelge 
2'te verilmiştir. 

y 

2 mm 

o 

10 mm 

Şekil 6. İçinde boşluk benzeri bir daire olan kutu. 

Çizelge 2. Saçılma, yutma ve indirgenmiş saçılma katsayıları (mm 1 ) 

g = 0 g = 0.5 g = 0.7 § = 0.9 
Bölge Ms 

Ms 

Ma Ms Ma Ms Ms Ma Ms' Ms Ma Ms' 

Kutu 5 0.05 5 10 0.05 5 16.67 0.05 5 50 0.05 5 
Daire 0.1 

0.1 
0.0001 0.2 

0.1 
0.0001 0.33 0.0001 0.1 1.0 0.0001 0.1 

Heterojenliğe neden olan daire kutuya göre çok küçük yutma ve saçılma katsayısına 
sahiptir. Bu durum insan beyninde ortada neredeyse yutma ve saçma özellikleri olmayan 
ventriküllere karşılık gelmektedir. Kutu ise ventrikülleri çevreleyen oldukça saçıcı beyin 
dokusuna karşılık gelmektedir. Şekil 7'de g=0,5 durumu için elde edilen sonuç 
görülmektedir. Burada g=0,5 durumu fazla bir eşyönsüzlük içermediği için Pı saçılması 
yeterlidir. İlk iki moment HG ve SAM faz fonksiyonlarında aynı olduğu için bu sonuç her 
ikisi içinde geçerlidir. 
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1.020 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mesafe (mm) 

Şekil 7. Si6, 100 aralık ve Pı saçılması durumunda akı oranları (g=0.5/g=0). 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Bu çalışmada, her ne kadar HG faz fonksiyonunun momentlerini hesaplamak SAM faz 
fonksiyonuna göre çok kolaysa da hem Mie teorisine yakınlığı hem de çok daha az 
moment ile ifade edilebilmesi nedeniyle moment hesabında SAM fonksiyonu 
kullanılmıştır. 

Hielscher ve Alcouffe pa, j u / e yakın olduğu zaman difuzyon yaklaşımının transport 
çözümünden oldukça uzaklaştığını gösterdiler. Homojen ortam örneğinde bu durum 
gözlenmiştir. Her ne kadar g=0 için yapılan çözüm de transport çözümü olsa da bu durum 
difüzyon teoriye yakın sonuçlar verecektir. 

Yutulmanın saçılmaya göre oldukça az olduğu durumlarda ise (pa =0.01 mm'1 ve pa =0.1 
mm"1 « p's =lmm"1 ) difüzyon teorisinin uygulanabileceğini biliyoruz. Bu durumlarda 
foton dağılımları arasındaki fark (g=0 ve g=0.5 arasında ve g=0.0 ile g=0.9 durumları 
arasında) beklendiği gibi küçük çıkmıştır. 

g faktörünün seçimi özellikle pa değerleri p' s değerlerine yakın olduğunda önem 
kazanmaktadır. Homojen ortam probleminde kaynağa yakın yerlerde akı oranlarında küçük 
bir artış olur. Çünkü difüzyon teorisi kaynağa yakın tekil nokta oluşturduğundan burada 
hatalı sonuç vermektedir. pa, Ms ' e yakın olduğu durumlarda kaynaktan uzaklaştıkça foton 
yoğunluğu azalmaktadır. Bu azalma g=0.9 için daha fazla miktardadır. Kaynaktan 
uzaklaştıkça difüzyon teorisinde hatanın artması özellikle beyin, göğüs gibi büyük 
organlarda önemlidir. Difüzyon teorisinin geçerli olacağı yutma katsayısının, saçılma 
katsayısından çok küçük olacağı durumlarda bile kaynaktan uzaklaştıkça hata artacaktır. 

Şekil 7'de görüldüğü gibi g=0,0 ve g=0,5 çözümleri arasındaki fark kaynağa yakın bölgede 
ve özellikle de heterojen ortam yaratan dairenin etrafında ve içinde oluşmuştur. Fakat bu 
fark yüzde 2'den azdır. Yine de bu küçük farklar beyin gibi organlarda bu tür heterojen 
ortamlar çok sayıda olduğu için önemlidir. Bu durum sonlu elemanlar, küresel harmonikler 
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Pn yöntemi ile yapılan çalışmayla uyumludur [2], Burada heterojen ortam olan daire 
boşluk benzeri dokuları temsil etmektedir. 
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POZİTRONLARIN BAZI BİYOLOJİK BİLEŞİKLERDEKİ 
ELEKTRONİK ENERJİ KAYBI VE MENZİL HESAPLAMALARI 

Tuba Şimşek*, Hasan Gümüş 

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 55 139 Samsun 

Bu çalışmada, geniş enerji aralığında gelen pozitronlar için bazı biyolojik bileşiklerde 
elektronik eneıji kaybı ve menzil hesaplamalarını sağlayan bir yöntem geliştirildi. İnelastik 
diferansiyel tesir kesiti ifadesinde genelleştirilmiş titreşici şiddetleri kullanıldı. H, C, N ve 
O gibi hedeflerde ve adenin, guanin, sitozin, timin gibi biyolojik bileşiklerde elektronik 
enerji kaybı ve menzil değerleri hesaplandr. Hesaplama sonuçlan literatürdeki deneysel ve 
diğer teorik hesaplama sonuçlan ile ve PENELOPE programı sonuçlan ile karşılaştınldı. 
Sonuçlann diğer teorik ve deneysel sonuçlarla, ICRU 37 raporu ve PENELOPE bilgisayar 
kodu sonuçlan ile uyuştuğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Pozitron Elektronik Eneıji Kaybı, Titreşici Şiddeti,Adenin, Guanin, 
Sitozin, Timin. 

* tsimsek @omu.edu.tr 

171 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,120-125 TR11 ^^ M.Ûzyurt 

EGE BÖLGESİ DENİZ EKOSİSTEMİNDE 210Po VE 210Pb'UN 
MEVSİMSEL OLARAK İZLENMESİ 

Aysun Uğur*, Güngör Yener, Serpil Aközcan, Ebru Çatal, Fulya Gönülalan, Banu Özden, 
Mutlu İçhedef 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 

Denizel ortamlarda 210Po ve 210Pb kosantrasyonları büyük oranda atmosferdeki 222Rn'un 
bozunumundan kaynaklanmakta, fosil yakıtlar ve suni gübrelerin kullanımı ile artmaktadır. 
Ayrıca petrol rafinerileri ve fosfat işleme gibi endüstriyel faaliyetlerin bulunduğu 
bölgelerde bu radyonüklid konsantrasyonlarında artışlar gözlenebilmektedir. Çalışmada, 
Bodrum, Didim, Çeşme, Foça, Dikili ve Çanakkale istasyonlarından toplanan sediment, 
deniz suyu, balık ve kara midye (Mytilus galloprovincialis) örneklerinde mevsimsel olarak 
210Po ve 210Pb aktivite konsantrasyonları alfa spektrometresi kullanılarak analiz edilmiştir. 
210pb 

konsantrasyonları, 210Pb ve 210Po arasındaki radyoaktif denge sağlandıktan sonra 
ölçülen 210Po aktivitesinden tayin edilmiştir. Çalışmada toplam verim 209Po (0,1 Bq mL"1) 
standardı kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar mevsimsel, coğrafık ve örnek özelliklerine 
bağlı çeşitli parametreler açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sediment, Midye, 210Po, 210Pb 
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PALAMAR (MOORİNG) SİSTEMİ KULLANIMININ DENİZ 
RADYOEKOLOJİSİNDEKİ ÖNEMİ, ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ VE 

YAPILMAKTA OLAN ARAŞTIRMALAR 
• • * 

Önder Kılıç , Murat Belivermiş, Yavuz Çotuk, Sayhan Topcuoğlu 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Vezneciler, İstanbul 

Günümüzde deniz radyoekolojisi kapsamında yürütülen monitoring çalışmalarında en 
önem taşıyan biyomonitor organizma Akdeniz midyesi (Myîilus galloprovincialis) türüdür. 
Bu biyoindikatör tür hem bölgesel hem de uluslar arası monitoring programlarında 
anlamlılık içermektedir. Bu bağlamda, Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan çok sayıda 
ülkenin katılımıyla 2004-2006 döneminde CIESM (Commission Internationale pour 
l'Exploration Scientifique de la mer Mediterranee) desteğinde Akdeniz ve Karadeniz 
Midye İzleme Projesi yürütülmüştür. Tüm bilimsel bulgular bir data bankta toplanmıştır. 
Ayrıca, bu proje ile midye örneğinin hem radyonüklid hem de organik ve inorganik 
kirleticilerin monitoringe hazırlanmasında kullanılan yöntemlere ek olarak yeni teknikler 
geliştirilmiştir. Diğer taraftan, palamar (mooring) sisteminin anlamlılığı tartışılarak aktif 
biyomonitoringin pasif biyomonitoring çalışmalarına göre avantajları ortaya 
konulmuştur.Mooring sistemler kullanılarak midye transplantasyonu iki amaçla 
yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, midye yaşamayan yerlere midye yerleştirerek orada 
mevcut olan kirleticileri izlemektir. Diğeri ise, benzer boy ve fizyolojik durumda olan 
midyeleri, midye yaşayan ve istenilen istasyonlara mooring sistemlere midyeleri 
yerleştirmek ve kirleticileri izlemektir. Mooring sistem kurularak midye transplantasyonu, 
ülkemizde ilk kez; Ölüdeniz, Antalya, Taşucu, Botaş ve Arsuz istasyonlarına yapılmıştır. 
Bu çalışmada radyonüklid konsantrasyonları ile ilgili aktif monitoring bulgularının yanı 
sıra Karadeniz ve Marmara istasyonlarındaki midyelerden elde edilmiş olan pasif 
monitoring bulguları karşılaştınlmıştır. Ayrıca, çalışmada Haliç'e kurmayı planladığımız 
mooring sisteminin içeriği ve amacı da ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Midye, Mooring Sistem, l 37Cs, Doğal Radyoaktivite 
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IMPORTANCE OF THE MOORING SYSTEM USING IN MARINE 
RADIOECOLOGY, PRESENT AND PLANNED STUDIES IN OUR 

COUNTRY 

Nowadays, the most important biomonitor organism is Mediterranean mussel species 
(Mytilus galloprovincialis) in handled monitoring studies in the marine radioecology 
content. This bioindicator species is also important both of the national and international 
monitoring programs. In this sense, Mediterranean and Black Sea mussel monitoring 
project was carried out with participating many countries which they have bank to 
Mediterranean and Black Sea by supported CIESM (Commission Internationale pour 
l'Expolaration Scientiphique de la mer Mediterranee) during the period of 2002-2004. All 
scientific data collected in a data bank. Furthermore, some new techniques were created for 
sampling and preparation of samples in monitoring of radionuclides and chemical 
pollutants by this project. On the other hand, the advantages of active biomonitoring 
compare to the passive biomonitoring were presented by discussed significance of mooring 
system.The mussel transplantation is carried out using of mooring systems for two goals. 
First one of them, available pollutants are to monitor in the absence of the mussel species 
in the stations by mussel transplantation in those stations. The other one of them, mussels 
which they are in same length and physiological state are to transplant the mooring systems 
and to monitor pollutants in mussel living and intended stations. In our country, the first 
mussel transplantation with established the mooring system was performed at the 
Ölüdeniz, Antalya, Taşucu, Botaş and Arsuz stations. Active monitoring results of the 
works for radionuclide concentrations were given in this presented paper as well as passive 
monitoring findings were compared with the results obtained from Black Sea and Marmara 
Sea stations. Besides, it was presented the aim and content of mooring system that we 
planned to establish in the Golden Horn in this presentation. 

Keywords: Mussel, Mooring System, 13/Cs, Natural Radioactivity 
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1. GİRİŞ 

Denizel ortamların doğrudan veya dolaylı yoldan radyonüklidlerle kontaminasyonunun 
saptanmasında, sadece deniz suyunun izlenmesi hem teknik olarak tartışmalara neden 
olmakta hem de pahalı ve zor bir yöntemdir. Kıyısal bölgelerde geniş bir dağılım gösteren 
midyeler; yer değiştirmeyen, kolay temin edilebilen ve kolay tanınan özelliklerinin yanı 
sıra çeşitli çevresel faktörlere karşı dirençli olmaları ve birçok kirleticiyi sudaki 
konsantrasyonuna oranla dokuları içine biyo-birikimle daha fazla almalan bakımından 
önemli canlılardır [1], 1970'lerden itibaren midye türü organizmalar dünya genelinde 
kıyısal alanların biyomotitoring çalışmalarında gözcü (sentinel) tür olarak kabul edilmiştir 
[2], Bu bağlamda, ülkemiz denizlerinde yaşayan Akdeniz midyesi türü (Mytilus 
galloprovincialis), Karadeniz başta olmak üzere çeşitli denizel ortamlarımızda hem 
radyonüklid hem de ağır metal düzeylerini saptamaya yönelik çok sayıda çalışmaya konu 
olmuştur [3, 4, 5, 6, 7, 8], Diğer taraftan, bu kapsamda uluslar arası düzeyde, CIESM 
(Commission Internationale pour l'Expolaration Scientiphique de la mer Mediterranee) 
tarafından 2002 yılında bir atölye toplantısı yapılmıştır [9], Bu toplantıya 18 ülkeden 22 
uzman bilim insanı katılmış ve mevcut bulgular ortaya konarak 2004-2006 yıllarını 
kapsayacak şekilde Akdeniz ve Karadeniz midye izleme projesi planlanmıştır. Bu 
çalışmada, Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan 16 ülkeden 21 denizel çevre laboratuarı 
görev almış ve seçilen 60 istasyondan örnekleme ön görülmüştür. Ayrıca, LAEA 
(Uluslararası Atom Eneıjisi Kurumu) ve CIESM işbirliğiyle tüm katılan laboratuarlar 
arasında, Monako Denizel Çevre Laboratuarının hazırladığı midye (M galloprovincialis) 
dokusunda interkalibrasyon çalışması da yapılmıştır. Bu referans materyalde saptanan 
bulgular bir IAEA raporu olarak yayınlanmıştır [10]. Midyelerin sayıma alınmasına kadar 
sürdürülen metot hakkındaki görüşlerde de bir standardizasyona gidilmiştir 

Palamar (mooring) sistemleri kullanılarak yapılan midye plantasyon çalışmaları sonucu 
elde edilen aktif monitoring bulgularının, doğal midye yataklarından veya kültüre edilen 
midyelerdeki pasif monitoring bulguları ile karşılaştırılması da, bu atölye toplantısında 
tartışılmıştır [9]. Genelde 10-30 m derinliğindeki su profilinde 6 m'lik derinliğe 
yerleştirilen palamar sistemi, sistem içerisine konan midyelerin üreme devrelerinin (Nisan-
Temmuz) geçmesinden sonra yılda 1 veya 2 kez olmak üzere 2 ila 4 yıllık periyotlar 
boyunca sayımlan yapılmaktadır. Kültüre edilen veya aynı boy ve ağırlıklardan seçilerek 
palamar sistemindeki kafeslere transfer edilen midyelerin 5 cm boyunda olmalan tercih 
edilmektedir [ 1 1] , Aktif monitoring çalışmalannm başlıca avantaj lan ise: a) o istasyondaki 
kirleticiye maruz kalma periyodunun bilinmesi, b) doğal midye popülasyonu olmayan yere 
veya istenilen yere midyeleri yerleştirme, c) midyelerin fizyolojik durumlannm ve 
transplantasyon öncesi içerdikleri kirleticilerin konsantrasyonlannın bilinmesi gibi jüTazı 
özellikler sayabiliriz. Ancak, şüphesiz ki hava şartlan ve balıkçılık aktiviteleri palamar 
sistemlerinin kaybolmasında anlamlılık içermektedir. 

Ülkemizde ilk kez, Ölüdeniz, Antalya, Taşucu, Botaş ve Arsuz istasyonlanna palamar 
sistemleri kurularak midye transplantasonu yapılmıştır. Bilindiği üzere, Güney Akdeniz 
ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de İzmir'in alt kısımlanndan itibaren Ege ve tüm 
Akdeniz bölgesinde M. galloprovincialis türü yaşamamaktadır. Bu istasyonlara transplante 
edilen midyeler, İstanbul Rumeli Kavağı istasyonunun derin yerinden alınmıştır (tuzluluğu 
yüksek dip bölgesinden). Transplantasyon yapılmadan önce aynı boyda (5-6 cm) seçilmiş 
olan midyelerin kabuk ve yumuşak kısımlannda 137Cs konsantrasyonlan saptanmıştır [12]. 
Yaklaşık altı ay soma palamar sistemlerinden alman midyeler sayıma alınmıştır. 
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İstanbul Haliç bölgesine kurulacak olan palamar sistemine, İstanbul Boğazının temiz bir 
bölgesinden toplanacak olan aynı boy ve ağırlıktaki yaklaşık 750 adet midye 
transplantasyonu yapılması planlanmıştır. Bu çalışma sonucunda sucul bir ortam için 
radyonüklid monitoringinde aktif izlemenin, pasif izleme bulgularına göre anlamlı olup 
olmadığı ortaya konacaktır. Bu çalışmanın amacı Ülkemizin denizel ortamlarında 
radyonüklid biyomonitoringinde midyelerle yapılmış çalışmaları kısaca gözden geçirmek 
ve yapılması gerekenler üzerinde durmaktır. 

2. DENEYSEL 

Haliç'in uygun bir yerine midye transplantasyonu yaparak palamar sistemi kurulacaktır. 
Bu palamar sistemine eşit boy ve ağırlıkta (5-6 cm) en az 750 adet midye dışlan fırçayla 
temizlenmiş ve bissuslan kesilmiş şekilde konulacaktır. En az 10 m derinliğe kurulacak 
olan bu sistem 3 şamandıra (biri yüzeyde ikisi midye sepeti üstü ve altında) bir midye 
sepeti ve bir dip bağlantı ağırlığından oluşacaktır. Transplantasyon yapılmadan önce aynı 
midyelerin palamar sistemine konulmayan en az 250 örneğinde tüm radyonüklid analizleri 
kabuk ve yumuşak dokulannda (vücut suyu dahil) yapılacaktır. İki yıl süreyle 6'şar aylık 
periyotlarla mooring sisteminden alınacak örneklerde ölçümler yapılacaktır. 

İstasyonlardan aktif veya pasif monitoring amaçlı olarak alınmış ve alınacak olan tüm 
midye örnekleri, alındıklan yerde deniz suyu ile yıkandıktan soma buz kutulan içinde 
laboratuara transfer edilecektir. Laboratuarda, midyeler kabuklanna yapışık olan 
materyallerden temizlenerek dissekte edilecektir. Kabuklar yeniden saf su ile iyice 
yıkanacaktır. Bissuslan atılan yaklaşık 250 midyenin kabuk ve yumuşak kısımlan (vücut 
suyu dahil) iki ayn kaba alınarak sabit ağırlığa erişinceye kadar 85 °C de kurutulacaktır. 
Toz haline getirilerek homojen edilen örnekler, yüksek rezolüsyonlu ve düşük 
backgroundlı HPGe detektörlü bir gama spektrometresi ile rutin teknikler kullanılarak 
sayılmış ve sayılacaktır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

2002-2005 tarihleri arasında Karadeniz ve Marmara Denizi'nden topladığımız midye 
örneklerinde radyonüklid dağılımı Tablo 1 'de verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde, Rumeli 

1 "XI • • • 
Feneri'nden aynı tarihte alınan midyeler için en yüksek Cs aktıvitesının en büyük boyda 
(7-9 cm) olan midyelerde saptandığı görülecektir. Buna karşılık aynı radyonüklidin en 
düşük aktivitesi ise en küçük midyelerde (3-5 cm) belirlenmiştir. Aynca, R.Feneri, Kilyos • 117 • • • 
ve Iğneada istasyonlanndan alınan midye örneklerindeki Cs aktivitelennm Sinop ve 
Doğu Karadeniz istasyonlanndan toplanan örneklerden daha fazla olduğunu 
göstermektedir. Marmara Denizi'nin İstanbul içindeki Menekşe istasyonundan toplanan 
midyelerde l 3 7Cs aktivitesi 2000 yılı örneğinde kuru ağırlıkta 2.19 Bq kg"1 bulunurken, 
2004 yılında Gemlik körfezinden alınan midyelerde bu miktar 1 .31 Bq kg"1 düzeyinde 
saptanmıştır. 

176 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,187-194 M.Belivermiş 

Tablo 1. Karadeniz ve Ege istasyonlarından 2002-2005 döneminde toplanan midye 
(M. Galloprovinciali) örneklerinde radyonüklid dağılımı (Bq kg"1, kuru ağılık) 

İstasyonlar Toplanma Tarihi 137Cs ^ U ^ T h 4 0K 

M Ö A 
M Ö A 

60.3 ± 26.2 

74.8 ± 14.8 

280.1 ± 6 9 . 3 

301.3 ± 4 1 . 5 

223.3 ± 38.6 

298.3 ± 3 1 . 3 
66.5 ± 25.2 
161.8 ± 2 9 . 7 
103.1 ± 3 2 . 4 
357.2 ± 35.7 
145.8 ± 2 7 . 1 
251.8 ± 4 0 . 2 
60.4 ± 10.9 
51.7 ± 2 0 . 1 

231.1 ± 4 7 . 3 

286.8 ± 38.9 

331.1 ± 4 5 . 2 
241.2 ± 4 3 . 2 
287.4 ± 4 2 . 9 
307.5 ± 37.5 
70.4 ± 19.1 
112.2 ± 3 3 . 3 
175.3 ± 5 3 . 7 
56.5 ± 12.2 
77.6 ± 2 5 . 6 

380.2 ± 4 4 . 5 

214.7 ± 3 5 . 7 
(5-7 cm) 

MÖA, Minimum Ölçülebilen Aktivite 

06.05.2004 tarihinde R.Feneri'nin Akdeniz suyunun geçtiği tuzlu deniz suyu içeren 
bölgesinden, 5-6 cm boyunda olan yaklaşık 1500 adet midye toplanmıştır. Bu midyeler 6-8 
Mayıs 2004 tarihleri süresince buz kutuları içinde Ölüdeniz, Antalya, Taşucu, Botaş ve 
Arsuz istasyonlarına uçakla götürülerek palamar sistemlere yerleştirilmiştir. Aynı tarihte 
benzer şekilde toplanan 300 midye disekte edilerek kabuk ve yumuşak dokularındaki 137Cs 
aktiviteleri hesaplanmıştır. Kabukta bulunan 137Cs miktarı kuru ağırlık olarak 0.24 ± 0.14 
Bq kg"1 iken bu miktar yumuşak dokuda kuru ağırlıkta 3.53 ± 0.45 Bq kg"1 olarak 
saptanmıştır. Yaklaşık 6 ay sonra palamar sistemlerdeki kafeslerden alınan midyelere ait 
aktif monitoring bulguları Tablo 2'de verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde, midye 
kabuğundaki 1 3 Cs miktarının Antalya bölgesi dışında azalmamış olduğu hatta bazı 
istasyonlarda artış gösterdiği görülmektedir. Buna karşın, transplante edilen midye içi veya 
yumuşak dokulardaki aktivite miktarı anlamlı olarak azalmıştır. 
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R. Feneri (3-5 cm) 13.06.02 1.63 ± 0 . 7 3 5.91 ± 2 . 5 6 3.94 ± 0 . 7 3 
R. Feneri (5-7 cm) 13.06.02 1.73 ± 0 . 7 8 17.22 ± 5 . 5 0 M Ö A 
R. Feneri (7-9 cm) 13.06.02 2.65 ± 1.07 M Ö A 3.70 ± 1.80 
R. Feneri (Farklı 
büyüklükte) 

13.06.02 1.71 ± 0 . 4 5 M Ö A M Ö A 

R. Feneri (5-7 cm) 16.10.02 2.08 ± 0.78 3.70 ± 1.80 2.32 ± 0.78 
R. Feneri (Farklı 
büyüklükte) 

16.10.02 1.99 ± 0 . 9 2 6.65 ± 1.85 M Ö A 

R. Feneri (5-7 cm) 29.01.03 3.93 ± 0 . 6 7 2.99 ± 1.46 M Ö A 
R. Feneri (Farklı 
büyüklükte) 

29.01.03 2.05 ± 0.94 5.83 ± 1.90 M Ö A 

Kilyos (5-7 cm) 13.06.02 1.92 ± 1.06 3.31 ± 2 . 0 8 M Ö A 
Kilyos (5-7 cm) 16.10.02 3.16 ± 0 . 7 4 4.59 ± 2.24 2.30 ± 0 . 7 8 
İğneada (5-7 cm) 27.08.02 3.20 ± 0.75 M Ö A M Ö A 
Rize (5-7 cm) 22.05.02 1.39 ± 0 . 7 0 6.12 ± 2 . 5 4 3.06 ± 0.99 
Yomra (5-7 cm) 22.05.02 1.71 ± 0 . 7 1 5.16 ± 1.45 M Ö A 
Yomra (5-7 cm) 02.03.03 1.84 ± 0 . 9 0 15.60 ± 2.93 M Ö A 
Sinop (5-7 cm) 20.11.02 1.60 ± 1.40 9.25 ± 2.70 M Ö A 
Ünye (5-7 cm) 21.11.02 2.22 ± 1.06 3.63 ± 2 . 1 9 M Ö A 
R. Feneri (4-7 cm) 04.06.03 2.91 ± 0 . 6 4 3.36 ± 1.91 M Ö A 
R. Feneri (Farklı 
büyüklükte) 

04.06.03 2.22 ± 0.53 5.45 ± 1.58 M Ö A 

Kilyos (5-7 cm) 04.06.03 2.70 ± 0.02 M Ö A 2.61 ± 0 . 6 6 
R. Feneri (5-7 cm) 06.05.04 3.53 ± 0.45 5.95 ± 1.31 M Ö A 
Yomra (5-7 cm) 07.07.04 2.33 ± 0.25 7.98 ± 1.98 M Ö A 
Rize (5-7 cm) 07.07.04 2.28 ± 0 . 3 1 8.12 ± 2 . 5 4 2.06 ± 0.88 
Ünye (5-7 cm) 15.08.04 1.98 ± 1.46 2.63 ± 1.21 M Ö A 
R. Feneri (5-7 cm) 27.09.05 2.41 ± 0 . 4 1 M Ö A M Ö A 
Yomra (5-7 cm) 16.08.05 2.41 ± 0 . 5 2 8.97 ± 2.32 M Ö A 
Ünye (5-7 cm) 14.07.05 1.13 ± 0 . 6 5 3.36 ± 1.33 M Ö A 
Sinop (5-7 cm) 15.07.05 0.96 ±0.74 12.65 ± 3 . 4 7 M Ö A 
Menekşe (7-8 cm) 05.2000 2.19 ± 0 . 8 6 3.39 ± 1.64 M Ö A 
Gemlik Körfezi 

09.2004 1.31 ± 0 . 7 6 ' 2.98 ± 1.66 M Ö A 
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Tablo 2. Radyonüklid dağılımının transplante edilen midye (M. galloprovincialis) türünde, 
lokal midye (Brachidontes variabilis), Patella sp. ve Balanus sp. türlerindeki dağılımı. 

Örnek adı 
İstasyon 

Toplanma 

tarihi 

, 3 7Cs 40K 232Th 2 3 8 u 

M.kabuğu Ölüdeniz 30.11.04 0.21±0.8 2.3+0.3 M O A 0.3±0.06 
M.içi Ölüdeniz Midyeler yaşamadı 
M.kabuğu Antalya 30.11.04 0.08±0.04 10.3+1.0 0.5±0.1 4.7±0.8 
M.içi Antalya 30.11.04 0.76±0.21 76.4+20.8 M Ö A 10.9+1.8 
M.kabuğu Taşucu 01.12.04 0.26+0.03 10.2+1.1 0.12±0.02 5.2+0.5 
M.içi Taşucu Midyeler yaşamadı 
M.kabuğu Botaş 02.12.04 0.14±0.06 9.3+1.3 M Ö A 3.9+1.2 
M.içi Botaş 02.12.04 0.65±0.19 61.2±12.7 M Ö A 6.7+1.8 
Patelle içi Botaş 02.12.04 0.61±0.14 35.1+3.5 M Ö A 3.9±0.8 
Local Botaş 02.12.04 0.24±0.05 29.3±o.3 M Ö A 10.9+1.1 
midye 
Balanus Botaş 02.12.04 0.52±0.11 46.2±5.3 M Ö A 12.6+1.2 
M.kabuğu Arsuz Palamar sistemi hava koşulu nedeniyle kaybolmuştur 

MÖA, Minimum Ölçülebilen Aktivite 

Patella sp. örneğinin yumuşak dokularında saptanan 137Cs düzeyi, palamar sistemlerdeki 
midyelerin yumuşak dokularına oldukça yakın bulunmuştur. Lokal midye türünde 
{Brachidontes variabilis) saptadığımız 1 3 Cs değeri ise, hem transplante edilen 
midyelerden hem de Patella sp. örneğinde bulunan değerden daha düşük bulunmuştur. Bu 
midye türü Akdeniz bölgesinde oldukça yaygındır. Ancak, çok küçük olmaları nedeniyle 
dissekte edilerek yumuşak dokularının ayrılması olanağı bulunmamaktadır. Bundan dolayı 
bu midye türü, kabukları ile birlikte sayıma alınmıştır. Ayrıca, Balanus sp. örneğinin de iyi 
bir biyo-indikatör olacağı görülmüştür. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

2004-2006 döneminde tüm Akdeniz ve Karadeniz istasyonlarından elde edilmiş olan 
bulgulara genel olarak bakıldığında, 137Cs aktivitelerinin çok düşük olduğu görülmektedir 
(genellikle < 1 Bq kg"1 yaş ağırlıkta). Buna karşın, Karadeniz istasyonlarında belirlenen 

Cs konsantrasyonları, Akdeniz istasyonlarından elde edilen konsantrasyonlardan daha 
yüksek olduğu görülmektedir [3]. Bunun nedeni, Çernobil kazasının olduğu bölgenin 
Karadeniz'e yakınlığı ve kontamine olmuş toprakların başta Tuna, Dinyeper ve Don 
nehirleri ve çeşitli derelerle Karadeniz'e taşınmasının halen devam etmesidir. 

CIESM atölye toplantısında standardizasyona gidilmesi açısında 3-5 cm boyundaki 
midyelerle çalışılması ön görülmüştür [9]. Bunun nedeni, Batı Akdeniz ülkelerinde üretilen 
midyelerin, ülkemizde yetişen midyeler kadar bir büyüklüğe erişememesi ve yeterli midye 
stoklarının bulunmamasıdır. Yaptığımız bir araştırmada, ülkemizde tüketilen midyelerin 
ortalama büyüklüğünün 5-7 cm olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle ülkemizde, CIESM'in bu 
kararına uyulması söz konusu değildir. Önemli olan halk sağlığı olduğu için halkımızın 
tükettiği boydaki midyelerle çalışmak anlamlılık içermektedir. Bu bağlamda, ülkemiz 
araştırıcılarının radyoaktif veya kimyasal kirleticilerle yapacağı araştırmalarda 
kullanacakları midye boyunun 5-7 cm olmasını önermekteyiz. 
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Aktif monitoring çalışmalarının, ülkemizde Akdeniz midyesi veya kara midye olarak 
adlandırılan M. galloprovincialis türü ile ilgili tüm kirleticileri izlemede, hem bu 
organizmanın yaşadığı hem de yaşamadığı yerlerde yapılması anlamlılık içermektedir. 
Nükleer güç santrali kurulacak olmasından dolayı özellikle bu bölgelerde aktif monitoring 
çalışmaları günümüzde yeni bir boyut kazanmıştır. 

Tablo l'deki bulgularda görüldüğü üzere, özellikle Batı Karadeniz ve Boğaziçi 
istasyonlarındaki midyelerde halen belirli bir düzeyde 137Cs aktivitesi görülmektedir. 
Bundan dolayı, çalışma alanının daha da genişletilerek Karadeniz, Boğaziçi, Haliç ve 
Marmara ilişkili sucul ortamında; midye, makroalg, balık ve sediment örneklerinde başta 
137Cs olmak üzere bazı radyonüklidlerin aktiviteleri belirlenip halkımızın alacağı olası doz 
değerlerinin saptanması için daha detaylı bir izleme çalışmasının yapılması gerektiği 
kanaatindeyiz. 
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GÜLBAHÇE KÖRFEZİ, HİDROTERMAL ÇIKIŞ BÖLGESİNDE 
SEDİMENTASYON HIZI ve 210Po 

İlker Sert1*, Güngör Yener 1, Aysun Uğur1, Nergiz Yıldız 1, E. Özel2, M. Eftelioğlu2, B. 
Pekçetinöz2 

lEge Üniversitesi,Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, Türkiye 
2Dokuz EylülÜniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ,35340, İnciraltı, İzmir, Türkiye 

Gülbahçe Körfezi yüksek sismik aktiviteli Ege Denizi'nde hidrotermal çıkışların yoğun 
olarak yer aldığı bir bölgedir. Hidrotermal çıkışlarda sülfür bileşenlerinin ve ağır metal 
konsantrasyonlarının yüksek olduğu bilinir. Sülfür ve polonyumun benzer kimyasal 
özellikleri nedeni ile sülfür yönünden zengin bölgeler diğer radyonüklitler yanında 
polonyumca da zengindir. Hidrotermal bölgelerde parçacık akısının yüksekliği 210Pb 
akısının da yüksek olmasına sebep olmaktadır. Çalışmada Gülbahçe Körfezi hidrotermal 
alanda çeşitli noktalardan Piri Reis Araştırma Gemisi ile alınan sediment korları birer cm 
aralıklarla kesildi. 210Po, toplam 210Pb ve denge üstü 210Pb profil dağılımları incelendi. 
210pb 

aktiviteleri bozunma ürünü olan 2 10Po' un 5.3 MeV'lik alfa aktivitelerinden tayin 
edildi. Bunun için 210Pb ile 210Po arasında radyoaktif denge sağlandıktan sonra Po 
elektro kimyasal depozisyon yöntemi ile ayrıldı ve polonyum aktiviteleri alfa 
spektrometresi ile ölçüldü. Toplam verim için 209Po ( 0 . 1 Bq/L ) standart izleyicisi 
kullanıldı. Sonuçlar Körfez ağzında belirlenen referans noktası kor sonuçları ile 
karşılaştırıldı. 2 10Po aktivite konsantrasyonları örnek iki korda sırasıyla korun en üst ve en 
alt katmanlarında 98±5 - 29±3 , 100±5 - 27±2 Bq kg"1 olarak bulundu. Hidrotermal bölge 
ile refeans noktası sediment korlarında profil boyunca denge üstü 210Pb dağılımlarından 
CRS (Constant Rate of Supply) ve CIC (Constant Initial Concentration) matematiksel 
modelleri kullanılarak sedimentasyon hızları hesaplandı. CIC modeli ile elde edilen 
sedimantasyon hızlan hidrotermal alan korları için 0.200, 0.177, 0.149, 0.146 cmy"1 

referans koru için 0.256 cmy"1 dir. Korlarda hangi modelin geçerli olacağına ilişkin 
değerlendirmeler yapıldı. CRS modeli ile aynı korların her bir katmanı için sedimantasyon 
ve akümülasyon hızları bulunarak sonuçlar karşılaştırıldı. 

Anahtar Kelimeler: Hidrotermal, 210Po ve 210Pb, Tarihleme 

ilker.sert@ege.edu.tr 
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POLONYUM-210 İLE MİDYE VE BALIKLARDAKİ H202, PROLİN 
VE MDA AKÜMÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

Ersan Aslan1, Aysun Uğur1*, Seda Becerik2, Tülin Aydemir2, Selma Katalay3, Banu 
Özden1, Işık Filizok1, İlker Sert1 

1 Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 
2 Celal Bayar Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Manisa 

3 Celal Bayar Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Manisa 

Günümüzde nüfus ve endüstriyel gelişimde hızlı bir artış gözlenmektedir. Buna bağlı 
olarak da hızlı kentleşme, turizm, endüstri ve teknolojik gelişim sonucunda kirletici 
maddelerin denizlere ulaşması ekolojik dengeyi bozmaktadır. Denizsel çevrede kirletici 
düzeylerinin belirlenmesinde su, sediment ve canlı organizmalar kullanılmaktadır. Doğal 
bir radyonüklid olan 210Po, deniz organizmaları tarafından içsel doza maruz kalmasından 
dolayı önemli bir radyasyon kaynağı olarak bilinmektedir. Midyeler ve balıklar, sulan 
sürekli olarak süzmelerinden dolayı su içerisinde bulunan bakteri, virüs ve ağır metal gibi 
maddeleri bünyesinde toplama kabiliyetine sahiptirler. Solungaç, karaciğer ve kas dokusu 
gibi bazı deniz organizmalanmn dokuları yüksek 210Po konsantrasyonlan içerebilmektedir. 
Bu konsantrasyon akuatik organizmalarda toksik etki yaratmaktadır. Ekolojik izleme 
programlannda, organizmalardaki kontaminasyon etkilerinin belirlenmesi için biyolojik 
izleyici ile birlikte kimyasal verilerin toplanması, önerilmektedir. Son yıllarda deniz 
canlılarında çeşitli kirleticiler ile oksidatif toksitesi üzerine yapılan çalışmalar artmaktadır. 
Canlılann hücre membranlannda bazı toksik maddelerin artması nedeniyle serbest 
radikallerin (süperoksit radikali, hidroksit radikali, hidrojen peroksit ve singlet oksijen) 
oluşumu hızlanır. Buda canlıda lipid peroksidasyonunu tetikleyebilir. Lipid 
peroksidasyonu peroksidatif hasara direkt maruz kalmamış hücrelere veya dokulara 
kolaylıkla zarar verebilir. Lipid peroksidasyonunun en önemli ürünü ise malondialdehittir 
(MDA). Bu çalışmada bazı deniz canlılarında 2 10Po aktivite konsantrasyonları ile 
malondialdehid (MDA), H2O2 ve prolin seviyeleri arasındaki korelasyonun incelenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada, midye ve bazı balık türleri İnciraltı (İzmir) bölgesinden 
mevsimsel olarak toplanmıştır ve bu deniz canlılarının farklı organlarında (solungaç, 
karaciğer ve kas dokusu) 210Po, malondialdehid (MDA), H2O2 ve prolin seviyeleri tayin 
edilmiştir. 210Po ölçümleri, izleyici olarak 209Po (0,1 Bq mL"1) kullanarak 210Po'un 5,30 
MeV eneıjili alfa parçacık emisyonundan yapılmaktadır. En yüksek 210Po aktivite 
konsantrasyonları midye ve balıklann karaciğerinde sırasıyla 1 1 1 ± 6 - 252±14, en düşük 
konsantrasyon ise balıklann kas dokusunda 6±0,3 Bq kg"1 olarak tayin edilmiştir. Midye ve 
bazı balık türlerinde incelenen MDA, prolin ve I^CVe ait en yüksek seviyeler 10Po 
konsantrasyonlannda olduğu gibi karaciğer dokusunda bulunmuştur ve bu değerler 
sırasıyla 48 nmol/grFw (Midye), 5 pmol/grFw (Dil balığı) ve 30 |xmol/grFw (Midye) dır. 

Anahtar Kelimeler: Midye, balık, 210Po, MDA 

* aysun.ugur@ege.edu.tr 
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İZMİR'DE 210Po ve 210Pb'UN ATMOSFERİK BİRİKİMİNİN 
TAYİNİ 

Aysun Uğur1*, Banu Özden1, Işık Filizok1 

' Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 

Çevresel izleme çalışmalarında yaygın olarak kullanılan doğal ve sunî radyonüklidler; 
atmosferik, karasal ve denizel taşınım süreçlerinin göstergeçleri olarak rol almaktadırlar. 
Son yıllarda, sediment jeokronolojisi ve erozyon hızının saptanmasına yönelik 
çalışmalarda 210Po ve 210Pb'nun kullanımı giderek artmaktadır. Doğal olarak atmosferde 
bulunan 210pb 

ve 210Po, 222Rn gazının atmosferdeki bozunum ürünlerindendir ve 
atmosferdeki olayların izlenmesinde yaygın olarak kullanılır. Yeryüzündeki jeolojik 
materyallerde bulunan 226Ra'un bozunum ürünlerinin atmosferde serbest kalması 
sonucunda sürekli bir 222Rn akısı söz konusudur. Bunun yanında, fosfatlı gübreler, fosil "710 910 

yakıtlı termik santraller ve kurşun üretimi de atmosferik Po ve Pb konsantrasyonunu 
arttıran sunî kaynaklardır. Kar ve yağmur suyu; atmosferdeki kirliliği taşıyarak toprak, su 
ve bitki örtüsündeki doğal ve sunî radyonüklidlerin birikim hızını arttırmaktadır. 
Çalışmada İzmir'den yağmur suyu örnekleri, Ocak 2000'den Aralık 2003'e kadar sürekli 
olarak toplanmıştır. Toplanan örnekler, radyometrik metodlarla analiz edilmiştir. 
Örneklerdeki 210Pb aktivitesi, 210Pb ve 210Po arasındaki radyoaktif denge sağlandıktan sonra 
ölçülen 210Po aktivitesinden tayin edilmiştir. Çalışmada toplam verim 209Po (0,1 Bq m L 1 ) 
standardı kullanılarak hesaplanmıştır. Yağmur suyundaki 210pb 

aktivite 
konsantrasyonlarının 9±1 ve 198+6 mBq l"1 arasında olduğu bulunmuştur. Ayrıca 
çalışmada, Kasım 2001'den Nisan 2003'e kadar 210Po aktivite konsantrasyonları da 
incelenmiş ve bu konsantrasyonların 2±1 ve 35±5 mBq l"1 arasında değiştiği bulunmuştur. 01 fi 91 o _ _ 9 1 

Yağmur suyu örneklerinde yıllık Po ve Pb akıları, sırasıyla 12 ve 48 Bq m" y" olarak 
hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yağmur suyu, Yağış, 210Pb, 210Po 
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İZMİR'DE ORGANİK VE GELENEKSEL TARIM ALANLARINDAKİ 
TOPRAK VE BİTKİ ÖRNEKLERİNDE 210Po 
KONSANTRASYONUNUN BELİRLENMESİ 

Mehmet Bakım 1, Aysun Uğur1*, Yusuf Kurucu2, Işık Filizok1, İlker Sert1, Banu Özden1 

'Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 

Doğal radyonüklidlerin sindirim yolu ile vücuda alınması yiyecek ve içeceklerin tüketim 
hızına ve radyonüklid konsantrasyonuna bağlı olarak değişmektedir. Besin maddelerinde 
doğal olarak bulunan radyonüklid konsantrasyonu, bölgenin art ortam seviyelerine, 
iklimine ve tarım uygulamalarına göre farklılık göstermektedir. Teknolojinin gelişmesi ile 
gerek tarımsal ilaçların, gerekse gübrelerin bilinçsizce kullanımı üretimi artırırken tarımsal 
ürünlerde yarattığı kalıntılar, zamanla insan sağlığı ve çevre ile ilgili sorunlara yol açmıştır. 
Organik (ekolojik) tarım tamamen doğal yöntemlerle, sanayi bölgelerinden uzak, kimyasal 
ilaç, suni gübre ve hormon kullanılmadan yapılan tarımdır. Bu tarım yönteminde doğal 
metotlar kullanıldığı için uzun vadede toprağın verimi artmakta ve üründe miktar artışı 
sağlanmaktadır. Geleneksel (konvansiyonel) tarım ise, yoğun ve bilinçsiz tarım ilacı ve 
gübre kullanılması, yanlış toprak işleme uygulamaları, kalıntı riski, çoraklaşma gibi önemli 
çevre sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, İzmir ilinin farklı bölgelerindeki 
geleneksel (konvansiyonel) ve organik tarım alanlarından alınan toprak ve bitki 
örneklerindeki 210po 

'un aktivite konsantrasyonları belirlenmiştir. Toprak ve bitki 
örneklerindeki 2 10Po konsantrasyonları alfa spektroskopisi kullanılarak incelenmiştir. 210Po 
ölçümleri, 210po, 

un 5,30 Mev'lik alfa parçacık emisyonundan yararlanılarak yapılmıştır. 
Çalışmada toplam verim 209Po (0,1 Bq mL") standardı kullanılarak hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Geleneksel Tarım, 2 10Po 
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ORTA GEDİZ HAVZASI TOPRAKLARINDA 210Pb 
KONSANTRASYONLARI İLE BÜNYE VE ORGANİK MADDE 

DAĞILIMLARI ARASINDAKİ KORELASYONUN İNCELENMESİ 

Banu Özden1*, Aysun Uğur1, Güngör Yener1, Ramazan Manav1, İlker Sert1, Nergiz 
Yıldız 1, Yusuf Kurucu2, Kirami Ölgen3, Tolga Esetlili2, Bihter Çolak Esetlili2 

1 Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 

3Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 

Toprağın en önemli yapı maddeleri mineral ve organik maddelerdir. Toprak yapısında 
bulunan organik madde miktarı; toprağa dönen organik atıkların miktarına ve bunların 
ayrışma hızları arasındaki dengeye bağlıdır. İklim, bitki örtüsü ve çeşitli toprak özellikleri 
(toprak bünyesi, pH vb.) bu denge üzerinde etkili olan temel faktörlerdir. Toprak bünyesi 
ve organik madde ile toprakların aşınabilirliği arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 
Toprak yüzeyindeki organik madde katmanı yağmur damlaları ile rüzgarların neden olduğu 
aşınma ve taşınmayı engellemektedir. Bu nedenle; topraklar genellikle % 2'den daha az 
organik maddeye sahip olduğunda, erozyona duyarlı olarak kabul edilirler. Kurşun-210'un 
toprak ve sediment parçacıklarına güçlü bir eğilimi vardır ve bundan dolayı, toprak 
erozyonu araştırmalarında çevresel izleyici olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Orta 
Gediz Havzası'ndaki tarım yapılan ve yapılmayan alanlardan alınan toprak örneklerinde 
210Pb aktivite konsantrasyonları ile bünye ve organik madde dağılımları arasındaki 
korelasyon incelenmiştir. Örneklerdeki 210Pb konsantrasyonları, 210Pb ve 210Po arasındaki 
radyoaktif denge sağlandıktan sonra ölçülen 210Po aktivitesinden tayin edilmiştir. Organik 
madde miktarı, yaş yakma yöntemi ile % olarak hesaplanmıştır. Toprakların %kum, %mil 
ve %kil nicelikleri ise hidrometre yöntemi kullanılarak saptanmış ve elde edilen % veriler 
doku analiz üçgenine uyarlanarak toprak dokusu belirlenmiştir. 210Pb konsantrasyonu ile 
toprak bünyesindeki organik madde miktarı arasında önemli bir korelasyon bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: 210Pb, Organik Madde, Toprak Bünyesi, Orta Gediz Havzası 
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ORTA GEDİZ HAVZASI (KARGIN KÖYÜ) TARIM YAPILAN 
ALANDA TOPRAK EROZYONU HIZININ 210Pb TEKNİĞİ İLE 

BELİRLENMESİ 

Ramazan Manav1, Aysun Uğur1*, Banu Özden1, Güngör Yener1, îlker Sert1, Nergiz 
Yıldız 1, Yusuf Kurucu2, Kirami Ölgen3, Tolga Esetlili2, Bihter Çolak Esetlili2 

1 Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 

3Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 

Toprak erozyonu dünyanın bir çok yerinde ciddi çevresel bir sorundur. Sürdürülebilir bir 
tarım, toprak kalitesinin devamlılığına ve geliştirilmesine bağlıdır. Toprak erozyonu ile 
mücadelede ilk bilinmesi gereken parametre, erozyon. hızıdır. Erozyon hızı tayininden 
toprağın yıllık hareketi incelenmekte ve bunun için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu 
yöntemlerden biri olan radyoaktif izleyiciler (7Be, 137Cs, 210Pb) ile erozyon hızını tayin 
etme tekniği, diğer toprak kaybı yöntemlerine göre ekonomik, hızlı ve daha hassas sonuç 
veren bir tekniktir. Bu nedenle son yıllarda özellikle bu teknik kullanılarak yapılan erozyon 
hızı tayinleri büyük önem kazanmaktadır. 210Pb, akısının sürekli ve topraktaki envanterinin 
yüksek olması nedeniyle toprak erozyon hızı tayininde çeşitli coğrafik alanlarda yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Orta Gediz Havzası (Kargın Köyü) tarım yapılan 
alanlardaki toprak örneklerinde 210Pb envanteri ölçülerek erozyon hızını tayin edilmiştir. 
Örnekleme arazinin topoğrafık yapısına bağlı olarak farklı uzunlukta gridlerden (karelaj) 

Ain •yi 
örnekler alınarak gerçekleştirilmiştir. Toprak örneklerindeki Po ve Pb 
konsantrasyonları alfa spektrometresi kullanılarak belirlenmiştir. Örneklerdeki 210Pb 
konsantrasyonları, 2l0Pb ve 210Po arasındaki radyoaktif denge sağlandıktan sonra ölçülen 1 /-> AArt I 

Po aktivitesinden tayin edilmektedir. Çalışmada toplam verim Po (0,1 Bq mL" ) 
standardı kullanılarak hesaplanmıştır. Erozyon hızı -11 ,69 kg m"2 y"1 ile 2,22 kg m"2 y"1 

arasında değiştiği tespit edilmiş ve ortalama erozyon hızı ise -1,58 kg m"2 y"1 olarak tayin 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toprak erozyonu, 210Pb, Orta Gediz Havzası 
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KUZEY EGE TERMAL SULARININ RADYOAKTİVİTE 
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Mustafa Revan1*, Emre Tabar1, M. M. Saç 1, Mutlu İçhedef1, Sercan Aydemir1, Deniz 
Göker1, Aylin Arıkpınar1, B. Camgöz1, M. Bolca2, F. Özden2 

'Ege Üniveristesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 
2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 

Çeşitli doğal kaynaklara bağlı olarak ortaya çıkan iyonlaştırıcı radyasyondan insanlar 
yaşamları boyunca etkilenmektedir. İyonlaştırıcı radyasyon içinde en fazla katkıyı radon ve 
kısa ömürlü ürünleri yapmaktadır. Radon ve ürünlerinin solunum yolu ile akciğerlere 
alınması sağlık açısından önemlidir. Bunun sonucunda da akciğer kanserinin sigaradan 
sonra gelen en önemli sebebidir. Çalışma kapsamında Kuzey Ege Bölgesinde yer alan 
Zeytindalı Termal Tesisi, Nebiler Kaplıcası, Kaynarca Kaplıcası ve Bademli 
Kaplıcası'ndan aylık olarak termal su örnekleri alınmıştır. Sularda radon ve radyum 
ölçümleri kollektör yöntemi ile havada radon ölçümleri ise L R 1 1 5 Katıhal Nükleer İz 
Kazıma Dedektörleri kullanılarak yapılmıştır. Devam eden çalışmada analiz edilen 000 00f\ 
örneklerde Rn konsantrasyonları 0,02 Bq/L - 20,70 Bq/L, Ra konsantrasyonları ise 
0,02 Bq/ L - 0,38 Bq/ L, havada 222Rn ölçümlerinin 25 ile 266 iz cm"2 hafta"1 arasında 
olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Termal Sular, Radyoaktivite 
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TRAKYA BÖLGESİNDE DOĞAL VE YAPAY 
RADYONÜKLİDLERİN BİYOİNDİKATÖR ORGANİZMALARLA 

İZLENMESİ 

Murat Belivermiş , Önder Kılıç, Yavuz Çotuk, Sayhan Topcuoğlu 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 

Karayosunu ve likenler 137Cs gibi serpinti radyonüklidlerinin ve 7Be, 232Th, 238U gibi doğal 
radyonüklidlerin biyoindikatörü olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Atmosferik 
serpinti radyonüklidlerinin belirlenmesinde karayosunu ve likenler vaskuler bitkilere göre, 
kütikula ve iyi gelişmiş kökleri olmaması ve yüksek yüzey/hacim oranları gibi önemli 
avantajlara sahiptir. 137Cs, potasyuma benzer fiziko-kimyasal özellikleri ve nispeten uzun 
fiziksel yarı-ömrü (30.14 yıl) nedeniyle çevredeki yapay radyonüklidlerin en 
önemlilerinden biridir. Karayosunu ve likende 1 37Cs' nin birikimi ile ilgili çalışmalar, 
atmosferik birikimle ile ilgili veriler vermesi bakımından önemlidir. 1 37Cs'ye ek olarak 
doğal radyonüklidlerin karasal ekosistemlerdeki davranışı da bu radyonüklidlerin insan 
besin zincirlerine girerek oluşturduğu toksik etki nedeniyle radyoekoloji çalışmalarının ilgi 
odağı olmuştur. Literatürde son zamanlarda bazı radyonüklid konsantrasyonlarının fosil 
yakıt kullanımı nedeniyle biyotada arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmada, Trakya 
Bölgesi'nden toplanan karayosunu, liken ve çam kabuğu örneklerinde 137Cs, 40K, 232Th ve 
238U radyonüklidlerinin radyoaktivite konsantrasyonları yüksek saflıkta germanyum 
dedektöre bağlı gama spektrometresinde ölçülmüştür. Karayosununda 137Cs, 40K, 232Th ve 
238U radyonüklidlerinin en düşük ve en yüksek konsantrasyonları sırasıyla 0.36-8.13, 85.4-
162.9, 1.62-6.17, 1.69-6.73 Bqkg 1 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: 137Cs, Doğal Radyonüklidler, Karayosunu, Liken, Çam Kabuğu, 
Trakya 
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MONITORING OF NATURAL AND ARTIFICIAL RADIONUCLIDES 
IN THRACE REGION BY USING BIOINDICATOR ORGANISMS 

Moss and lichen have been used commonly as bioindicators of fall-out radionuclides such 
as 1 37Cs and naturally occurring radionuclides such as 7Be, 232Th, 238U. Moss and lichens 
have crucial advantages for determining atmospheric fall-out radionuclides with regard to 
vascular plants because of great surface/volume ratio, lack of cuticle and well developed 
root systems. 137Cs considered as one of the most hazardous artificial radionuclides in the 
environment because of its similar physicochemical properties to potassium and long 
physical half-life (30.14 years). 137Cs accumulation studies in moss and lichen are useful 
because of the reflect atmospheric deposition. In addition to I37Cs, the behavior of natural 
radionuclides in the terrestrial ecosystems has been the centre of attraction for 
radioecology studies in view of their toxic influences on the human by entering food 
chains. It is noted in the literature that, recently, concentrations of terrestrial radionuclides 
have been increased in biota as a result of fossil fuel combustion. In the current study, 

Cs,' K, Th and Z3ÖU radioactivity 
concentrations of moss, lichen and pine bark 

samples which were collected from Thrace Region were measured by using gamma 
spectrometry equipped with high-purity germanium detector. The activity concentrations 
of 137Cs, 40K, Th and 238U in the moss samples found in the range of 0.36-8.13, 85.4-
162.9, 1.62-6.17, 1.69-6.73 Bq kg"1, respectively. 
Keywords: 1 37Cs, Natural Radionuclides, Moss, Lichen, Pine Bark, Thrace 
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1.GİRİŞ 

Karayosunu ve likenler tüm besinsel ihtiyaçlarını atmosferden gelen nemli ve kuru 
partiküllerin emilimi yoluyla karşılamaktadır [1,2]. Otsu bitkilerde ve yüksek bitkilerde 
olduğu gibi toprağa gelişmiş bir kökle bağlı değillerdir. Özellikle karayosunlarının 
yüzey/hacim oranı otsu bitkilere oranla yaklaşık 10 kat daha fazladır [3]. Likenler ise çok 
yavaş büyümeleri nedeniyle atmosferik radyonüklid kirliliğinin uzun vadeli kontrolünde 
çok kullanışlı organizmalardır. Bu özellikleri, karayosunlan ve likenlerin atmosferik 
radyonüklid kirliliğinin belirlenmesi çalışmalarında günümüzde yaygın bir şekilde 
kullanılan biyoindikatör organizmalar olmalarını sağlamıştır. 

Yüksek bitkilerin aksine likenlerin kökleri, stomaları veya iyi gelişmiş kutikulalan yoktur. 
Likenler, kuru ve nemli birikimle yeryüzüne inen kirleticileri ve özellikle katyonları 
bünyesine almaktadır. Likendeki radyonüklid konsantrasyonu, uzun zaman içinde kuru ve 
nemli olarak atmosferden gelerek biriken radyonüklid miktarının iyi bir göstergesidir. 

Doğal radyonüklidler, yapay radyonüklidlere oranla karasal ve denizel ortamlarda daha 
homojen olarak dağılmıştır. Bununla beraber, fosil yakıt kullanan termoelektrik güç 
santralleri, fosfatlı gübre kullanımı ve madencilik faaliyetleri atmosfere yayılan doğal 
radyonüklidlerin topraktaki ve bitkilerdeki konsantrasyonları sürekli artırmaktadır [4,5]. 

Th ve U serisindeki radyonüklidlerin ve 40K'nin ana kaynağı toprağı oluşturan ana 
kay açlardır [5]. Özellikle granit ve volkanik yapıdaki kayaçlarda bu radyonüklidler bolca 
bulunmaktadır [6]. Dünya üzerindeki topraklar farklı kayaç tiplerinden oluştuğundan, 
dünyada toprakta bulunan doğal radyonüklid konsantrasyonları bölgeden bölgeye 
değişebilmektedir. Buna örnek olarak, Türkiye'de Kestanbol yöresinde [Çanakkale] 
toprakta bulunan uranyum ve toryum serisi radyonüklid miktarlarının dünya 
ortalamasından yaklaşık 10 kat fazla olması gösterilebilir [6]. Buna karşın, Marmara 
Bölgesi toprağında uranyum ve toryum serisi ile birlikte 40K radyonüklidinin 
konsantrasyonları dünya ortalama değerlerine çok yakın bulunmuştur [7,8]. 

Yapay radyonüklidlerin en önemlilerinden olan 137Cs, nükleer kazalar ve nükleer endüstri 
faaliyetleri sonucunda çevreye yayılmış olan fisyon ürünü bir radyonükliddir. Potasyuma 
benzer kimyasal özellikleri, nispeten uzun fiziksel yarı ömrü [30.14 yıl], bu radyonüklidin 
topraktaki dikey hareketinin çok yavaş olması ve bitkilerdeki uzun biolojik yarı-ömürleri 
nedenleriyle de anlamlıdır [9,10]. Bununla birlikte yaydığı beta partikülü ve gama ışını 
nedeniyle de iç ve dış ışınlamaya yol açmaktadır. Potasyumun besinsel analoğu olması 
nedeniyle özellikle potasyum bakımından zayıf topraklarda bitkiler sezyumu bünyelerine 
alıp potasyum yerine kullanabilmektedir. 

Liken ve karayosunlarının 7Be gibi kozmojenik radyonüklidleri [ 1 1 ] , 40K gibi karasal 
kökenli doğal radyonüklidleri [12], 55Fe, 90Sr, 1 37Cs, 106Ru, 144Ce, 239+240pu gibi serpinti 
radyonüklidlerini [13,14] ve U serisi radyonüklidlerini biriktirdiği yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir [15]. 

Ülkemizde bugüne kadar, Topcuoğlu ve ark. [1992, 1993], Eğili ve ark [2003] ve Çelik ve 
ark. [2009] karayosunu ve likenleri biyomonitör olarak kullanarak bölgesel radyoaktivite 
haritaları oluşturulması yönünde çalışmalar yapmışlardır [14, 15, 16, 17]. Biz bu 
araştırmamızda, Trakya bölgesinde 2001 yılında topladığımız, çam kabuğu, karayosunu ve 
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liken örneklerindeki 137Cs, 40K, 232Th ve U radyonüklidlerinin aktivite düzeylerini ortaya 
koyduk. 

2.DENEYSEL 

2.1. Çalışma Bölgesi ve Örnekleme 

Karayosunu ve liken örnekleri tüm istasyonlarda 250 m 'lik bir alan içerisinde, ağaçların 
gölgesi altında olmayan düzlük bölgelerden 10 litrelik naylon torbaları dolduracak 
miktarda alınmıştır. Tüm örneklemelerde -Trakya Bölgesi'nde en sık rastlanan türler olan-
karayosunu için Hypnum cupressiforme liken için ise Cladorıia rangiformis türü 
toplanmıştır. Çam kabuğu örnekleri, ağaçların yerden 1.5 m yükseklikteki kısmından 
alınmıştır. Her istasyonda 10 ağaçtan alınan örnekler karıştırılarak istasyonu temsil eden 
örnek oluşturulmuştur. Örnekler plastik eldivenlerle el değmeden alınarak plastik poşetlere 
konulmuştur. Laboratuvara getirilen örnek materyalleri 40 °C'lik etüvde sabit ağırlığa 
gelinceye kadar kurutulmuştur. Kurutulan karayosunu ve liken örnekleri ölü bitki 
kalıntılarından ve toprak parçacıklarından arındırıldıktan sonra iki kez de-iyonize 
sudan geçirilmiş ve tekrar kurutulmuştur. Son olarak, standart yoğunluğa getirmek 
amacıyla karayosunu ve liken örnekleri kül fırınında 250 °C'de yakılarak kül haline 
getirilmiştir. 

Bu çalışmada toplanan Cladorıia rangiformis türü liken morfolojik yapısına göre fructicose 
(çalı şeklinde), üzerinde yaşadığı substrata göre ise epigeik (döküntüler ve ölü yosun 
tabakaları üzerinde yaşayan) olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada toplanan Hypnum 
cupressiforme karayosunu ise ölü bitki örtüsü üzerinde yaşamaktadır ve binlercesinin yan 
yana gelişmesi sonucunda oluşan görüntü nedeniyle halı formu karayosunu olarak 
tanımlanmaktadır. Toplanan örnekler içerisinden, Hypnum cupressiforme için boyu 4 ila 6 
cm arasında, Cladonia rangiformis için boyu 3 ila 5 cm arasında olanlar radyoaktivite 
ölçümlerinde kullanılmıştır. 

a.Analitik işlemler 

Çam kabuğu, karayosunu ve likenlerde Cs, K, Th ve U aktivite konsantrasyonları 
yüksek saflıkta germanyum (HPGe) dedektöre bağlı gama spektrometresinde 
belirlenmiştir. Elde edilen gama spektrumları, ORTEC Maestro 32 veri sağlama ve analiz 
sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Dedektör kapalı koaksiyal (eş eksenli) yapıda ve 
dik tipte olup uygun çalışma voltajı 3000 V'tur. Ayırma gücü 57Co'nin 122 keV eneıjideki 
pikinde 1.0 keV ve 60Co'ın 1.33 MeV enerjideki pikinde 2 keV'dir. Nispi verimliliği 

Co'ın 1.33 MeV eneıjideki pikinde % 22.1'dir. Dedektör, çevresel radyasyonun düzeyini 
mümkün olduğunca düşük tutmak amacı ile 10 cm kalınlığında silindirik kurşun ile 
zırhlanmıştır. Dedektörün verim değerinin hesaplanmasında Çekmece Nükleer Araştırma 
Merkezi'nden alınmış olan 0.7 g/cm3 yoğunluğunda, 241 Am, 57Co, 60Co, 134Cs, 137Cs ve 
54Mn radyonüklidlerini içeren standart kaynak kullanılmıştır. 40K'ın aktive konsantrasyonu 
1460 keV'deki pik alanından hesaplanmıştır. 238Th ve 232U aktivite konsantrasyonları, 
bozunma ürünleri ile dengede olduğu farz edilerek hesaplanmıştır. U serisindeki 
radyonüklidlerin spesifik aktivitesini hesaplamak için 214Pb'nin 351.9 keV enerjideki ve 
214Bi'nin 609.2 keV enerjideki fotopikinden yararlanılmıştır. Th serisinde bulunan 
radyonüklidlerin spesifik aktiviteleri hesaplanırken 212Pb'nin 238.6 keV, 208T1' 

nin 583.1 
keV ve 228Ac'nin 91 1 keV eneıjideki fotopiklerinden yararlanılmıştır. Sayım süresi 
ortalama 72 saattir. Aynı kapta boş olarak gama spektrometresinde ölçüm yapılarak 
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laboratuar ortamındaki back-ground radyasyonu belirlenmiş ve bulunan değer örnekler için 
bulunan aktivite değerlerinden düşülmüştür. 

3.DENEYSEL SONUÇLAR 

Çam kabuğu, karayosunu ve liken örneklerinde bulunan radyonüklid konsantrasyonları 
Tablo l 'de verilmiştir. 

Çam kabuğu örneklerinde 137Cs, 40K, 232Th ve 238U aktiviteleri sırasıyla 0.24-17.66, 13.8-
94.9, <MÖA-2.15, <MÖA-1.28 Bq k g 1 arasında bulunmuştur. Çam kabuğunda 1 37Cs, 40K 
232Th ve 238U radyonüklidlerinin aktivite konsantrasyonları ortalama olarak ise sırasıyla 
4.37 ± 4.80, 35.3 ± 18.5, 0.89 ± 0.41, 0.84 ± 0.23 Bq kg"1 olarak saptanmıştır. 

Karayosununda 137Cs, 40K, 232Th ve 238U aktiviteleri sırasıyla 0.36-8.13, 85.4-162.9, 1.62-
6.17, 1.69-6.73 Bq kg"1 arasında bulunmuştur. Karayosununda ortalama 137Cs, 40K, 232Th 
ve 238U konsantrasyonları ise 2.50 ± 2.30, 1 15 .3 ± 26.9, 4.06 ± 1.53, 3.06 ± 1.65 Bq kg"1 

olarak saptanmıştır. 

Likende 137Cs, 40K, 232Th ve 238U aktiviteleri sırasıyla 0.61-4.08, 23.5-240.0, 1.31-4.56, 
0.75-3.57 Bq kg"1 arasında bulunmuştur. Likende ortalama 1 37Cs, 40K, 232Th ve 238U 
aktivite konsantrasyonları ise 2.10 ± 1.37, 96.4 ± 67.3, 3.05 ± 1.22, 1.86 ± 0.90 Bq kg 1 

olarak saptanmıştır. 
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Tablo 1. Çam kabuğu, karayosunu ve likende radyonüklid konsantrasyonları (Bq kg"1) 

Örnek türü 
Örnek 
istasyonları 

137Cs 40 K 232Th 2 3 8 u 

Alçıtepe 1.03 ± 0 . 1 3 36.59 ± 1.96 0.88 ± 0 . 0 5 0.85 ± 0 . 1 0 
Alpulu 5.22 ± 0 . 3 0 22.55 + 1.17 0.70 ± 0 . 0 5 1 . 2 8 + 0 . 1 1 
Ataköy 0.91 ± 0 . 1 3 44.66 ± 2.37 0.96 ± 0 . 0 8 1.13 ± 0 . 1 2 
Babaeski 4.89 ± 0 . 3 2 37.79 ± 2.01 1.08 ± 0 . 0 9 < M Ö A 
Beyazıt 0.58 ± 0 . 1 3 14.53 ± 0.79 <MÖA 0.66 ± 0.08 
Çatalca 0.24 ± 0.07 94.92 + 4.89 0.59 ± 0 . 0 5 1.01 ± 0 . 1 0 
Demirköy 14.68 ± 0 . 7 8 41.39 ± 2.22 0.68 ± 0 . 0 6 0.54 ± 0.07 
Elmacık 5.70 ± 0.38 33.12 ± 1.78 0.68 ± 0 . 0 4 0.86 ± 0 . 1 1 
Gelibolu 6.01 ± 0.34 21.75 ± 1.14 0.83 ± 0 . 0 7 1.22 ± 0 . 1 0 
Gokçetepe 17.66 ± 0 . 9 1 31.40 ± 1.66 0.76 ± 0 . 0 7 0.67 ± 0.08 
Göktürk 0.99 ± 0 . 1 5 10.20 ± 0.56 <MÖA 0.81 ± 0 . 1 1 
Kırklareli 2.18 ± 0 . 2 6 38.31 ± 2.10 1.68 ± 0 . 1 5 0.89 ± 0 . 1 2 
Koruköy 12.65 ± 0 . 6 7 41.36 + 2.18 1.46 ± 0 . 1 1 1.09 ± 0 . 1 2 
Kömürköy 0.72 ± 0 . 1 6 18.07 ± 0.97 0.87 ± 0 . 0 7 0.47 ± 0.06 
Kuleli 1.62 ± 0 . 2 1 58.64 + 3.13 0.97 ± 0 . 0 9 0.87 ± 0 . 1 1 
Kumbağ 4.58 ± 0.48 49.91 ± 2.89 2.15 ± 0 . 2 7 0.63 ± 0 . 1 3 
Musell im 6.92 ± 0.44 13.82 + 0.76 0.47 ± 0 . 0 5 < M Ö A 
Pazardere 0.79 ± 0.22 30.22 ± 1.63 0.63 ± 0 . 0 4 0.87 ± 0 . 1 1 
Tekirdağ 5.52 ± 0 . 3 6 26.57 ± 1.47 0.49 ± 0 . 0 3 < M Ö A 
Yenice 2.18 ± 0 . 2 6 51.71 + 2.78 0.70 ± 0 . 0 7 0.76 ± 0 . 1 0 
Yeniköy 1 0.35 ± 0 . 1 1 20.09 + 1.08 0.73 ± 0 . 0 4 0.86 ± 0.09 
Yeniköy 2 4.65 ± 0.29 48.33 ± 2.53 0.77 ± 0 . 0 7 0.84 ± 0.08 
Yerlisu 0.41 ± 0 . 1 2 26.52 + 1.41 0.53 ± 0 . 0 3 0.49 ± 0.06 

Armutveren 2.92 ± 0.27 98.9 ± 9.3 2.27 ± 0 . 2 1 1.98 ± 0 . 1 9 
Arpaç 1.78 ± 0 . 1 6 96.1 ± 8.4 5.27 ± 0 . 4 6 3.00 ± 0.26 
Ayvalı 1.14 ± 0 . 0 9 99.2 + 7.9 4.89 ± 0.39 1.98 ± 0 . 1 6 
Bahçeköy 1.78 ± 0.14 85.4 + 6.7 2.55 ± 0 . 2 0 1.69 ± 0 . 1 3 
Demirciköy 0.36 ± 0.04 117.3 ± 11.8 1.62 ± 0 . 1 6 2.19 ± 0 . 2 2 
Demirköy 8.13 ± 0 . 8 7 162.9 ± 17.4 6.17 ± 0 . 6 6 6.73 ± 0.72 
Lalapaşa 0.57 ± 0.05 97.9 ± 8.4 4.69 ± 0 . 4 0 4.32 ± 0.37 
Pehlivanköy 1.47 ± 0 . 1 2 122.6 ± : 9.7 4.61 ± 0 . 3 6 2.31 ± 0 . 1 8 
Sayalar 4.41 ± 0 . 3 9 161.2 ± 14.1 5.35 ± 0 . 4 7 4.58 ± 0.40 
Terzidere 2.39 ± 0 . 1 8 112.C 1 ± : 8.7 3.22 ± 0 . 2 5 1.79 ± 0 . 1 4 

Ahiahmet 0.93 ± 0 . 1 0 77.3 ± 8.6 2.20 ± 0 . 2 5 1.32 ± 0 . 1 5 
Elmacık 2.73 ± 0 . 2 6 98.1 + 9.2 3.78 ± 0 . 3 6 0.99 ± 0.09 
Erikli 0.61 ± 0.06 45.8 + 4.3 2.45 ± 0 . 2 3 0.75 ± 0.07 
Karacaköy 0.72 ± 0.06 53.1 + 4.5 4.51 ± 0 . 3 8 2.55 ± 0.22 
Karahisar 2.91 ± 0 . 2 8 240.0 ± 23.3 3.59 ± 0 . 6 3 1.91 ± 0 . 1 8 
Pehlivanköy 1.28 ± 0 . 1 2 108.7 + 1 0 . 0 2.02 ± 0 . 1 9 1.99 ± 0 . 1 8 
Sayalar 4.08 ± 0.48 23.5 + 2.8 1.31 ± 0 . 2 5 1.76 ± 0 . 2 1 
Seymen 3.54 ± 0 . 3 3 124.8 ± 11.8 4.56 ± 0 . 4 3 3.57 ± 0.34 

Çam kabuğu 

Karayosunu 

Liken 

M O A M i n u m u m ölçülebilen aktivite 

4.TARTIŞMA VE YORUM 

Bu çalışmada kullanılan biyoindikatörler 137Cs aktiviteleri bakımından karşılaştırıldığında 
çam kabuğu > karayosunu > liken şeklinde bir sıralama oluşmaktadır. Bilindiği gibi, 
karayosunu ve likenler tüm besinlerini atmosferden karşılamaları nedeniyle 137Cs gibi 
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atmosferden gelen serpinti radyonüklidlerinin biyomonitoringinde sıklıkla kullanılan 
organizmalardır. Bu çalışmadaki sonuçlar ise, çam kabuğunda I37Cs konsantrasyonunun 
daha fazla olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni, Çernobil kazasının olduğu tarihte, dış 
kontaminasyona uğrayan çam kabuklarından 137Cs radyonüklidinin biyolojik olarak 
atılımının olmaması bu radyonüklidin sadece fiziksel dikeye uğramasıdır. Çam kabukları 
genelde ölü dokulardan oluştuğu için, biyolojik bir mekanizma ve biyolojik atılım söz 
konusu değildir. Kabuk örneklerinde, bu radyonüklidin fiziksel dikeye uğrayarak azalması 
söz konusu olmuştur. 

137 

Cs radyonüklidinin biyolojik yarı-ömrünün likenlerde karayosunlarına göre anlamlı 
olarak fazla olduğu bilinmektedir [10]. Buna karşın, bu çalışmada karayosunundaki 
ortalama 137Cs konsantrasyonunun likendekine oranla yüksek bulunması, karayosunu 
üzerindeki ince tüylerin topraktan havaya sıçrayan (yağmurlu havalarda) 137Cs'yi tutmada 
etkili olmasından kaynaklanmakta olabilir. Çünkü bu çalışmada kullanılan Hypnum 
cupressiforme karayosunu türünün yüzey/hacim oranı, Cladonia rangiformis liken türüne 
göre olukça fazladır. Bazı karayosunu türlerinde tal üzerindeki tüyler tek sıra hücresinden 
oluşmaktadır. Bu ince tüyler, toprakta bulunan ve kuru ve/veya nemli olarak havaya 
karışabilen 137Cs'yi karayosununun tutmasını sağlamaktadır. Ayrıca, yüksek I37Cs 
konsantrasyonlarının Istranca Dağları'nın olduğu ve yüksek yağış alan Armutveren, 
Demirköy ve Sayalar istasyonlarında bulunmuş olması da bu görüşümüzü 
desteklemektedir. Karayosunu ve likende bulunan 40K, 232Th ve 238U konsantrasyonlarının 
çam kabuğunda bulunan değerlerden yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 1). Bu bulguda 
yukarıdaki görüşümüzü kuvvetlendirmektedir. 

Sonuç olarak denilebilir ki, Ülkemizde ilk defa çam kabuklarında yapığımız bu araştırma, 
Ülkemizin radyoekolojik monitoring çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirmiştir. 137Cs 
radyonüklidinin çam kabuklarındaki konsantrasyonlarını, Çernobil tarihine göre fiziksel 
dikey düzeltmesi yaparak o bölgenin radyasyon haritasını çizme olasılığı söz konusudur. 
Özellikle, liken ve toprak bulgularına dayanarak, çizilecek olan radyasyon haritalarının da 
bir alternatifi olacaktır. 
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TOPRAK ÖRNEKLERİNDE RADYOAKTİF KONTAMİNASYON 
KONUSUNDA YAPILAN VE YAPILMASI GEREKLİ 
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Murat Belivermiş*, Önder Kılıç, Sayhan Topcuoğlu, Yavuz Çotuk, Gülşah Kalaycı, Didem 
Peştreli 

•İstanbul,Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

Çernobil kazasını takip eden günlerde, birçok ülkenin toprakları gibi Ülkemizin toprakları 
da farklı oranlarda yaş veya kuru ya da her iki yolla çökelen radyonüklidlerle kontamine 
olmuştur. Topraktaki radyonüklid konsantrasyonlarına göre ülkelerin radyoaktiviteden 
etkilenme düzeylerini ortaya koyma ve radyasyon haritalarını oluşturma çalışmaları söz 
konusu olmuştur. Ülkemizin toprak örneklerinde çok sayıda radyoekolojik izleme 
çalışmaları yapılmıştır ama yeterli değildir. Genelde açık alanlarda ve işlenmemiş 
topraklarda yapılmış olan bu çalışmalarda, 0-5 cm ya da 0-5, 5-10, 10-20, 20-30 cm 
kesitlerini içeren örnekler kullanılmıştır. Önceki çalışmamızda, Trakya'da 73 ve Güney ve 
Doğu Marmara'da 100 istasyondan alınan toprak örneklerinde gama yayan 
radyonüklidlerin aktivite konsantrasyonları ölçülmüştür. Radyoekoloji laboratuarımız bu 
bulguları değerlendirerek halkımızın dış ışınlama nedenivle alması olası olan yıllık efektif 
gama radyasyon dozlarını da saptamıştır. Özellikle 37Cs radonüklidinin işlenmemiş 
topraklarda dikey dağılımı ile ilgili çalışmalar literatürde çok sayıda yapılmıştır. Ayrıca, bu 
radyonüklidin dikey hareketleri farklı toprak tiplerinde de araştırılmıştır. Ülkemizde ise, 
137Cs'nin dikey hareketini saptamadaki bulgular yeterli değildir. Bu tebliğimizde, Doğu 
Karadeniz'de yaptığımız ve daha önce yayınlanan bir çalışmamızın bulgularını ortaya 
koyacağız. Radyosezyumun topraktan bitkiye transfer faktörlerini çeşitli bitkisel ürünlerde 
ve farklı toprak türlerinde saptamak, doz değerlendirme ve karşı tedbir alma çalışmalarının 
bir gereğidir. Daha önce yayınlanmış IAEA raporlarımızda, Doğu Karadeniz'de işlenmiş 
toprak örneklerinde (0-20 cm) 137Cs'nin bazı bitkilerdeki transfer faktörleri tayin 
edilmiştir. Ayrıca, IAEA'ya Akkuyu Nükleer Güç Santralı bölgesi için, bazı tarım 
ürünlerinde 1 3 Cs'nin transfer faktörlerini saptamak için yeni bir proje sunduk. 

Anahtar kelimeler: Toprak, Cs-137, Doğal Radyonüklid, Dikeygöç, MarmaraBölgesi 
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STUDIES AND FURTHER NEEDED INVESTIGATIONS ON 
RADIOACTIVE CONTAMINANTS IN SOIL SAMPLES 

Following the Chernobyl nuclear reactor accident, the radionuclides were deposited on the 
marine and terrestrial environments of Turkey and other countries as wet and / or dry 
fallout. It is well known that, the soil is the main reservoir at the terrestrial environment. 
The geographic distribution of the Chernobyl radionuclides per unit area is significantly 
different. Many countries have drawn radiation maps using the radionuclide data of the soil 
samples. The radioecological monitoring study in the soil samples are also investigated in 
the our country. However, the exist data is limited for whole region of Turkey. In general, 
the type study, that make, in uncultivated soil sample use of different soil layers (0-5, 5-10, 
10-20, 20-30 cm). In our previous studies, the activity concentration of gamma emitting 
radionuclides were determined in soil samples (0-5 cm) from the Thrace (73 sites) and East 
and South Marmara (100 sites) regions. Moreover, the mean values of the annual effective 
dose equivalent were also calculated. In literature, numerous studies have been published 

1 "Î7 
concerning vertical migration of Cs in uncultivated soil samples use of different soil 
types. However, we have not enough data on this subject. On the other hand, we want to 
present a previously published data on the vertical distribution of 137Cs radionuclide in an 
uncultivated site in the eastern Black Sea region. It is well known that the determination of 
soil to plant transfer factors of radiocesium that take account all economically crops on the 
soil varieties is a need to support dose assessment or countermeasure studies. Previously 
published IAEA reports, we determined transfer factors for some crops of 137Cs 
radionuclides in cultivated soil samples (0-20 cm depth) in the eastern Black Sea region. 
At the same time, we have given a new project to IAEA for the determination of transfer 
factor of radiocesium from soil to some crops for Akkuyu Nuclear Power Plant site. 

Keywords: Soil, Cs-137, natural radionuclide, vertical migration, Marmara Region 
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1. GİRİŞ 

Çernobil kazasından sonra toprak örneklerinde, özellikle başta Doğu Karadeniz ve Trakya 
bölgelerimizde yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların bazı bulgularım ve 
kaynaklarını TAEK tarafından çıkarılan raporlarda bulmak mümkündür [1-3]. Ancak, 
mevcut literatürde yayınlanmış veriler yeterli değildir. Toprak bulgularının esas alındığı 
137Cs aktivitesinin dağılımını haritalayarak gösteren çalışmalar ise, sadece Doğu 
Karadeniz, Trakya ve Doğu-Güney Marmara bölgelerinde yapılmıştır [4-6]. Doğal 
radyonüklidlerin toprak örneklerindeki düzeylerini saptama ve dağılım haritalarını ortaya 
koyma da, önem taşıyan anlamlı bir konudur. Bu konudaki çalışmalar, Trakya ve Doğu-
Güney Marmara için 173 istasyondan alınan örnekler kullanılarak yapılmıştır [5,6]. 

Bilindiği gibi, günümüzde insanların maruz kaldığı radyasyon dozunun %85'i doğal 
radyonüklidlerden ve %15 ' i de yapay radyonüklidlerden kaynaklanmaktadır [7], 
Unutulmaması gereken bir husus da, çevremizdeki doğal radyonüklid 
konsantrasyonlarının, başta fosil yakıtlar, fosfat endüstrisi ve yapay gübreler nedenleriyle 
sürekli artış göstermeleridir. Diğer taraftan, topraktaki radyonüklid ölçümlerinde, yani 
radyoekolojik izleme çalışmalarında, toprağın bazı önemli fiziksel ve kimyasal 
parametrelerini de saptamak anlamlılık içermektedir. Ayrıca, toprakta bulunan 
radyonüklidlere maruz kalarak dış ışınlanma yolu ile alınması olası olan yıllık efektif gama 
radyasyon dozlarının da saptanması gereklidir. Biz bu bağlamda yaptığımız ölçümlerde, 
Trakya ve Doğu-Güney Marmara bölgelerinde, bu tür doz değerlerini saptadık. TAEK'in 
20. yılında Çernobil raporunda [3] ise, sadece topraktaki 137Cs için dış ışınlanmaya neden 
olan doz değerleri verilmiştir. 

Literatürde, kazılmamış çeşitli toprak tiplerinde özellikle 137Cs radyonüklidinin dikey 
dağılımını inceleyen çalışmalar çok sayıda yapılmıştır [8,9]. Bu çalışmalarda genelde 20-
30 cm derinliğinde alınan toprak örnekleri 1 veya 2 cm kalınlığında kesitlerle ayrılarak 
sayıma alınmışlardır. Toprak tiplerinin I37Cs'nin dikey hareketine olan etkileri ortaya 
konmuştur. Elde edilen verilerden yararlanılarak 137Cs'nin dikey hareket hızını uzun 
süreçler için saptama modelleri de oluşturmuşlardır [10]. Ülkemizde ise, bu tür çalışmalar 
oldukça sınırlı yapılmıştır. Bu tür çalışmalara gereksinim vardır. 

Tarım yapılan arazilerden ya da işlenmiş topraklardan alınan toprak örneklerinde (0-20 cm 
derinlikten) 1 37Cs radyonüklidinin konsantasyonunu, aynı toprak örneğinde yetişen üründe 
ölçülen 1 37Cs radyonüklidinin konsantasyonuna bölünerek elde edilen transfer faktörleri 
değerleri, halkın besin tüketimi ile alması olası olan doz değerlerinin saptanmasında 
anlamlılık içermektedir. Ayrıca, bu transfer faktörlerinden benzer bitkisel ürünler ve 
topraklar için dönüşüm faktörleri de oluşturulabilmektedir. Bu veriler, Çernobil'de olduğu 
gibi ileride de oluşabilecek olan yeni bir kontaminasyona karşı tedbirleri alma olasılığını 
bize verecektir. 

Daha önce yapılmış olan ve tamamlanmış iki IAEA projesi ( 1 1 , 1 2 ) kapsamında, Rize 
bölgesi topraklarında (pH, organik madde miktarı, değişebilen K ve Ca düzeyleri, % kum, 
kil ve silt oranları, katyon değiştirme kapasitesi, ana toprak tipi, v.s) saptanmıştır. Tüm bu 
parametreler topraktan bitkiye olan radyonüklid transferleri ile ilgilidir. Bu bağlamda, 
başta çay, greyfurt, mandalina, kivi, çilek, kara lahana ve pazı örneklerinde 1 3 Cs'nin 
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transfer faktörleri Çernobil kazası nedeniyle kontamine olmuş Rize topraklarında 
saptanmıştır. 

Bölümümüz Radyoekoloji Laboratuarı tarafından IAEA'ya Akkuyu Bölgesi için yeni bir 
proje sunulmuştur. Bu proje kapsamında, bölgenin radyasyon haritası çıkarılacağı gibi 

37Cs'nin dikey dağılımı da incelenecektir. Ayrıca, toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal 
özellikleri de ortaya konacaktır. Diğer taraftan, bölgenin ekonomik değeri olan bitkisel 
ürünlerinde 137Cs'nin transfer faktörleri hem doğal ve hem de yapay deneysel çalışmalarla 
ortaya konacaktır. Bu tebliğde, tüm bu konularda yapılmış bulgular ortaya konulacağı gibi, 
yapılması planlanan çalışmalar ve yapılması gereken araştırmalar da tartışmaya açılmıştır. 

2. DENEYSEL 

Radyonüklid dağılımını saptamak için, seçilen istasyonlardan işlenmemiş toprak 
örneklerinin açıklık yerlerden alınması ve yaklaşık 3 kg olmasına önem gösterilmiştir. 
Alınan toprak örneğinin kalınlığının saptanmış olması da gereklidir. Tüm örnekler oda 
sıcaklığında veya 40 °C de sabit kuruluğa kadar kurutulur. İçindeki bitki ve taş kalıntıları 
atılarak 2 mm çapındaki eleklerden geçirilerek homojen edilir. Her bir istasyondan alınan 
ve homojen edilen örneklerin en az üç noktadan alınması ve yüzey alanının ( İ m 2 içinde) 
10 x 10 cm2 olması tercih edilir. Radyonüklidin dikey dağılımını saptamada ise, 30 cm 
boyunda, yarıçapı belli (8-9 cm) temiz PVC borular kullanılarak toprak örnekleri alınır. 
Dondurulduktan sonra 1 veya 2 cm'lik kesitler halinde kesilir. En az 5 örnekten alınan aynı 
kesit toprakları homojen edilir. Aktivite miktarına göre örnek sayısı artırılır. Transfer 
faktörlerini saptamak için, tarım arazisinden işlenmiş topraktan 20 cm derinliğinde çapı 20 
cm olan PVC borularla en az üç örnek alınır ve yukarıda hazırlandığı şekilde sayıma alınır. 
Aynı toprakta yetişen, ürünlerden de yaklaşık üçer kg'lık örnekler alınır iyice yıkandıktan 
sonra 85 °C de kurutulur. Toz haline getirilen örneklerin birim miktarındaki aktivite 
miktarı aynı ağırlıktaki toprak aktivitesine bölünerek, transfer faktörü bulunur. 

134Cs ve 1 37Cs radyonüklidlerinin konsantrasyonları bir gama spektrometresi ile 
saptanmıştır. Özel sayım kapları içine alınan örnekler HPGe (yüksek saflıkta germanyum) 
dedektörü üzerine doğrudan yerleştirilerek sayılmıştır. Detektörün rezolüsyonu (FWHM) 
60Co için 1332.5 keV' de 1.8 keV olarak saptanmıştır. Eneıji kalibrasyonu katı standart 
radyoaktif kaynakla yapılmıştır. İç referans standart kaynak da fiziksel dikey ve sayım 
geometrisi için kullanılmıştır. Yapılacak deneylerde de benzer uygulamalar yapılacaktır. 

Akkuyu Bölgesinde yapılacak olan çalışmada ise, seçilecek olan bir deneysel alana, 
açılacak 20 cm'lik deney çukuru içine yaklaşık 2000 kg toprak örneği 134Cs radyonüklidi 
ile kontamine edildikten sonra transfer edilecektir. Üstü balık ağı ile kapalı olan bu alanda, 
bölgenin ekonomik değeri yüksek bitkileri yetiştirilecektir. Bu deneyde, bölgedeki tarımsal 
pratik uygulamalar takip edilecektir. Ayrıca deneyde kullanılan toprak örneğinin fiziksel 
ve kimyasal parametreleri de saptanacaktır. 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Tablo 1. Trakya ve Doğu-Güney Marmara bulgularının istatistik özeti 

Ortalama Median En düşük En yüksek 
sapma 

Trakya 
137Cs* 32.7 29.2 22.7 0.9 140.6 
4 0 K 509.0 160.1 481.5 234.3 1128.3 
232Th 24.7 8.8 23.2 12.8 56.3 
2 3 8 u 22.3 7.9 20.0 10.8 45.5 
226Ra 32.1 12.4 28.3 8.6 68.4 
pH 6.36 0.75 6.5 4.55 7.50 
Organik madde** 10.4 5.0 9 4 26 

Doğu-Güney Marmara 
, 3 7Cs 27.5 21.8 22.2 0.9 153.7 
4 0 K 442.5 189.9 433.7 69.2 1085.6 
232Th 26.6 15.9 23.3 4.6 88.9 
2 3 8 u 21.8 12.1 20.2 5.1 87.0 
226Ra 22.5 13.3 20.4 4.2 87.7 
pH 6.35 0.82 6.36 4.30 7.70 
Organik madde** 5.6 3.4 4.9 0.3 15.8 

* Radyonüklid değerleri Bq kg'1, ** Organik madde miktarı % olarak verilmiştir. 

Tablo 2. Pazar Tarım İl Müdürlüğü işlenmemiş toprak örneğinde radyonüklidlerin dikey 
dağılımı (Bq kg"1 kuru ağırlık) 

Toprak kesiti 
(cm) 

l 37Cs 232Th 40K 

0-2 273 ± 26 24 ± 1 7 325 ± 1 3 5 
2-4 263 ± 18 < M O A 229 ± 90 
4-6 222 ± 27 < M O A 215 ± 8 1 
6-8 266 ± 39 46 ± 2 1 264 ± 77 
8-10 234 ± 34 51 ± 19 210 ± 6 0 
10-12 126 ± 2 8 37 ± 17 187 ± 7 2 
12-14 173 ± 2 5 26 ± 1 5 -

14-16 49 ± 10 40 ± 2 0 208 ± 8 1 

M Ö A Minumum ölçülebilen aktivite 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Trakya ve Doğu-Güney Marmara bölgelerinde 2001-2003 döneminde, 173 istasyondan 
alınan örneklerde saptanan 137Cs, 40K, 232Th, 238U, 226Ra radyonüklidleri ile pH ve % 
organik madde miktarları Tablo l 'de verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde Trakya ile Doğu-
Güney Marmara arasında radyonüklid konsantrasyonları arasında anlamlı bir fark olmadığı 
görülmektedir. İki bölge arasında, pH değerleri değişmezken, Trakya Bölgesindeki, 
organik madde miktarı Doğu-Güney Marmara'dan anlamlı olarak fazladır. Yapılan bu 
araştırmaların [5,6] kapsamında, değerler hem bölgesel ve hem de ülkeler bazında 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Trakya bölgesinde yaşayanların alması olası olan yıllık efektif 
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doz değeri 57.2 |iSv bulunurken, bu değer Doğu-Güney Marmara için 54.9 [iSv olarak 
hesaplanmıştır. Bu tür çalışmaların Ülkemizin tüm bölgeleri için yapılmasında yararlar 
vardır. 

2002 yılı Mayıs ayında Doğu Karadeniz Pazar Tarım İl Müdürlüğü bahçesinin işlenmemiş 
açık alandaki toprağından örnek alınmış ve 137Cs'nin dikey dağılımı araştırılmıştır [12]. 
Bulgular Tablo 2'de verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde, 137Cs radyonüklidinin aradan 
geçen 15 seneye rağmen, yaklaşık % 75 oranında hala toprağın ilk 10 cm'lik derinliğinde 
bulunduğu görülmektedir. Ülkemizin çeşitli türlerdeki toprak örneklerinde, özellikle 137Cs 
radyonüklidinin dikey hareketi ile ilgili araştırmaların yapılmasına, aradan 23 sene 
geçmesine rağmen gereklilik vardır. Rize Hamidiye bölgesinden 2001 yılında aldığımız 
toprak örneğinde (0-20 cm) de ikişer cm'lik toprak kesitlerinde 0-2 cm derinlikteki 1 37Cs 
aktivitesi 988 ± 31 Bq kg"1 bulunurken bu miktar 16-18 cm'lik kesitte 23 ± 12 Bq kg"1 

düzeyinde saptanmıştır (yayınlanmamış bulgu). 

Doğu Karadeniz Bölgesi Rize ilinde topraktan çay yapraklarına 137Cs radyonüklidinin 
transferi hem yüksek aktivite içeren (1406 ± 12 Bq kg"1) hem de düşük aktivite içeren (19 
± 5 Bq kg"1) toprak örneklerinde araştırılmıştır [ 1 1 ] . Yüksek oranda aktivite içeren toprakta 
yetiştirilen çay yapraklarının ilk sürgününde bulunan transfer faktörü 0.051, 2. sürgünde 
0.087 ve 3. sürgünde ise 0.086 olarak bulunmuştur. Buna karşılık, düşük aktiviteli 
topraklarda yetişen çay yapraklarının 3. sürgünlerindeki transfer faktörleri 0.630 olarak 
saptanmıştır. Diğer taraftan, Çernobil kazası ile kontamine olmuş Rize bölgesi 
ürünlerinden greyfurt suyunda, mandalina meyvesinde, mandalina kabuğunda, kivi ve çilek 
örneklerinde bulunan 137Cs'nin transfer faktörleri, sırasıyla: 0.032, 0.035, 0.009, 0.026 ve 
0.006 olarak saptanmıştır. Rize bölgesinde, 2001 ve 2002 yıllarında kara lahana bitkisinin 
yapraklarında saptadığımız transfer faktörü değerleri 0.356 ve 0.360 olarak saptanmıştır 
[12]. Aynı çalışmada, 137Cs'nin transfer faktörü pazıda 0.146 olarak bulunmuştur. Bu 
bulgulardan yararlanılarak, bölge halkının kara lahana tüketimiyle 2002 yılında alması 
olası olan yıllık efektif doz değeri 755 nSv/kişi olarak saptanmıştır. Bu hesaplamada, 
topraktaki ortalama aktivite 135 Bq kq 1 ve transfer faktörü de 0.360 olarak alınmıştır. 
IAEA'nın desteklediği bu CRP projesine [12] çok sayıda ülkenin bilim insanı katılarak 
çeşitli toprak türlerinde, çeşitli referans bitkilerdeki transfer faktörlerini saptamışlar ve 
dönüşüm faktörleri de elde etmişlerdir [13]. 

2008 yılı başında marketlerden aldığımız 10 çeşit çay örneğinde 232Th, 238U, 40K ve 137Cs 
radyonüklidleri saptanmıştır [14]. Bu radyonüklid sırasına göre bulunan ortalama aktivite 
düzeyleri, 2.7 ± 1.0, 0.9 ± 0.4, 501 ± 42 ve 45.0 ± 2.6 Bq kg"1 dır. Günde 6 bardak çay içen 
bir kişinin 2008 yılında alması olası olan yıllık efektif doz ise, 385 nSv olarak saptanmıştır. 

Çok iyi bilinmektedir ki, radyonüklidlerin besin yolu ile alınması tüm vücut yükü dozunun 
en önemli girdisidir. Bu nedenle, radyonüklid konsantrasyonlarının toprakta, bitkilerde 
saptanması ve transfer faktörlerinin bulunması, doz hesaplarında gereklidir. Bitkiler 
üzerinde yaş veya kuru olarak biriken, veya topraktan kökler vasıtasıyla alınan ya da 
kontamine olmuş sularla sulanması ile radyonüklidleri bitkiler bünyelerinde biriktirirler. 
Bu radyonüklidler bitkilerden, fiziksel dikey ve biyolojik yarı-ömürlere bağlı olarak 
elimine oldukları gibi, hasatla ya da budama ile de uzaklaştırılmaktadır. Bu bağlamda, bir 
Nükleer Güç Santralı bölgesinde radyoekolojik monitoring ve biyokinetik çalışmaları 
yapmak özellikle radyoaktif deşarjlarda anlamlılık içerir. Bu kapsamda Radyoekoloji 
Laboratuarımızın IAEA'ya sunduğu projede, topraktan bitkiye olan sezyum 
radyonüklidinin transfer faktörlerinin bulunması ile dönüşüm faktörlerinin saptanması ve 
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doz hesaplamalarının yanında, bazı radyonüklidlerin dikey dağılımları da araştırılacaktır. 
Eğer bu projemiz kabul edilirse, bölgede oluşabilecek bir kontaminasyona karşı senaryolar 
oluşturulacağı gibi, tüm verilerde bir data bankta toplanacaktır. Ayrıca, bu çalışma 
radyoekoloji alanında çok sayıda bilim insanı yetiştirilmesine de olanak sağlayacaktır. 
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insanların yaşadıkları çevre içinde maruz kaldıkları radyasyonun temel kaynağı doğal 
radyasyon olduğundan, doğal kaynaklardan alınan dozların yaşam üzerindeki etkisi ve 
oluşturacağı zararlar toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle doğal 
radyoaktivitenin özellikle insanların yoğun bir şekilde yaşadığı ve zaman geçirdiği 
bölgelerde belirlenmesi gerekmektedir. Aynca, gelecekte herhangi bir radyonüklit 
kontaminasyon seviyesini tespit edebilmek için çevrenin art ortamının belirlenmesi ve 
radyonüklit dağılımının oluşturulması, dünyanın birçok ülkesinde yapıldığı gibi Türkiye 
içinde gereklidir. Dış ortamda gama radyasyonuna maruz kalmalar, jeolojik oluşumlarda 
eser miktarda bulunan karasal radyonüklitlerden ileri gelmektedir. Radyonüklitlerden 
yayınlanan gama radyasyonunun havada soğrulan doza katkısı jeolojik ve coğrafık şartlara 
bağlı olarak değişmektedir. Plaj kumları mineral çökeltileri olup, genellikle granit, rhyolite 
ve andezit gibi volkanik kayaçlardan meydana gelir ve bu kayaçlar U ve Th içeren 
minerallerce zengin olabilir. Bu mineraller, kayaların erozyonu sonucunda oluşur ve 
sahillerde birikir. Bu çalışmada, Ege Bölgesi İzmir iline bağlı Çeşme ilçesindeki plaj 
kumlarının doğal (226Ra, 232Th, ?38U, % ) ve doğal olmayan ( 137Cs) radyoaktivite 
düzeyleri HPGe dedektörlü gama spektrometre kullanılarak ölçülmüştür. Örneklemenin 
yapıldığı noktalarda yerinde gama art ortam ölçümleri taşınabilir Scintrex-BGS-4 gama 
ölçüm cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bunun yanı sıra, bölgede yaşayan ve tatil yapmaya 
gelen insanlar tarafından maruz kalınan doz hızlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda, yıllık efektif doz hızlan, radyum eşdeğer aktiviteleri ve radyasyon riskleri 
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar UNSCEAR 2000 ve dünyanın farklı bölgelerinde 
yapılmış çalışmalarla karşılaştırılıp, değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bu verilerin, 
gelecekte yapılacak yeni çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çeşme, Plaj Kumları, Radyoaktivite 

* filiz.gur@ege.edu.tr 

202 

mailto:filiz.gur@ege.edu.tr


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,203-210 G. Karayel 

BODRUM- TURGUTREİS SAHİLİNİN DOĞAL RADYOAKTİVİTE 
SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ VE BÖLGENİN JEOLOJİK 

YAPISIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

Gamze Karayel1*, Bülent Kirkan1, Ezgi Eren Belgin 1, Gül Asiye Ayçik 1, Murat Gül2 

'Muğla Üniversitesi Kimya Bölümü; Kötekti Kampüsü 
2 Muğla Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Kötekli Kampüsü 

Bodrum-Turgutreis sahilinden alınan kum örneklerindeki doğal radyoaktivite seviyesi 
HPGe dedektörlü gama spektrometresi kullanılarak ölçüldü. Bu çalışmada Turgutreis sahil 
şeridi boyunca alınan 14 kum örneğindeki Th-232, U-238 ve K-40 izotoplarının aktivite 
derişimleri belirlendi. K-40 ın aktivite derişimi 1460,8 keV deki gama ışınları enerjisinden 
doğrudan hesaplanırken U-238 in aktivite derişimi Th-234 (63,3 keV) ve Pa-234m (1000 
keV) fotopik enerjilerinden hesaplandı. Th-232 nin aktivite derişimi ise Ra-228 (2614, 6 
keV) ve Tl-208 (583,1 keV) fotopik enerjilerinden hesaplandı. Örneklerden Rn-222 ve 
Rn-220 gazlarının kaçışını önleyerek ve örneklerin radyoaktif dengeye ulaşmasını 
sağlamak için 30 gün boyunca numune kapları sıkıca kapatılarak bekletildi. Kum 
örneklerindeki radyoaktivite seviyesi ile Turgutreis bölgesinin jeolojik yapısı 
ilişkilendirildi. 

Anahtar Kelimler: Doğal Radyoaktivite, Radyoaktif Denge, Gama Spektrometre, 
Jeolojik Yapı 

* gkarayel@mu.edu.tr 
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l.GİRİŞ 

Karasal kaynaklı doğal radyonüklitler dünyanın oluşumuyla birlikte uzun yarı 
ömürlerinden dolayı varlıklarını sürdürmektedirler. Uranyum (U), Toryum (Th) ve 
Potasyum (K) doğal karasal radyoaktiviteye katkıda bulunan başlıca elementlerdir. Doğal 
radyoaktivite seviyesi Dünya'nin bazı yerlerinde düşük seviyelerde bulunurken, bazı 
bölgelerinde normalden daha yüksek seviyelerde bulunur. Bu farklılığa neden olan olay 
ise radyoaktif elementlerin kayaçlardaki dağılımı ve oluşum prosesleridir [1]. 

Yerkabuğunda yüksek konsantrasyonlarda bulunan Th-232, U-238 ve K-40 gibi 
radyonüklitler monazit ve zirkon gibi minerallerde oluşur. U-238 ve Th-232 allanit, 
monazit, zircon, apatit gibi minerallerde yüksek oranda bulunurken, K-40 başlıca feldspar 
ve mica gibi minerallerde bulunur. Bu mineralleri içeren kayaçlarda önemli ölçüde doğal 
radyoaktif izotop bulunur. Sahil kumları da mineral depolarıdır ve genellikle granit, andesit 
gibi magmatik kayalardan oluşmuşlardır. Bu mineraller hava koşulları ve kayaların 
erozyonu gibi etkenlerle taşınırlar ve kıyılarda birikirler. Sonuç olarak, bir bölgenin doğal 
radyoaktivite seviyesinin belirlenmesi bölgenin jeolojik ve jeografık yapısı hakkında bilgi 
verir [2]. Hava koşullarına karşı direnç gösteren oluşumlar olan sahil kumlan, rüzgar, 
akarsu, dalga ve akıntı hareketleriyle kıyılarda birikirler. Kumların mineralojik özellikleri 
onların çeşitlenme ve taşınma prosesleriyle birlikte kıyının jeolojik geçmişini de yansıtır. 

Yapılan çalışmada sahil kumlarının orijinlerini açıklamak için kumdaki radionüklitler iki 
gruba ayrılarak (hafif mineraller ve ağır mineraller) radiometrik parmakizi olarak 
kulanılmıştır. K-40 izotopları doğrudan, Th-232 ve U-238 derişimleri ise Th-232 ve U-238 
bozunma serilerinden hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlarla bölgenin jeolojik yapısı hakkında 
yorum yapılabileceği öngörülmektedir [3]. 

Daha önce yapılan çalışmada Turgutreis, Marmaris ve Gökova sahil kumlarında 
radyoaktivite değerleri ölçülmüş ve K-40, U-238 ve Th-232 radyonüklit derişimleri 
Turgutreis sahilinde daha yüksek bulunmuştur. 

Bu nedenle bu çalışmada Turgutreis sahil kumlarında bulunan nispeten yüksek doğal 
radyoaktif izotop seviyesinin nedenleri ve bölgenin jeolojik yapısıyla ilişkisi incelenecektir 
[4]. 

Jeolojik Yapı 

İncelemeye konu oluşturan sedimanlann alındığı Marmaris-Gökova-Bodrum bölgesinde ve 
güneyinde genellikle Likya Naplannın Üst Kretase-paleosen ofiyolitik kayaç ve ofıyolitik 
melanj dilimleri, Karbonifer-Mesozoyik döneme ait dolomit ve kireçtaşları ile Üst Kretase-
Paleosen yaşlı fıliş çökelleri yer elmaktadır [5]. Bu alanın kuzey kesimlerinde Menderes 
Metamorfik Masifi olarak adlandırılan birimin çekirdek kısmında Prekambriyen gnayslar, 
Alt Paleozoyik yaşlı mika şistler, Permo-Karbonifer yaşlı metakuvarsit, siyah fıllat, siyah 
rekristalize kireçtaşları, örtü kısımlarında ise Mesozoyik yaşlı boksit seviyeli rekristalize 
neritik kireçtaşları, Alt Eosen yaşlı rekristalize pelajik kireçtaşları ve flişten oluşan birimler 
yer almaktadır [6]. Yaşlı birimler Oligo-Miyosen sonrasında Pliyo-Kuvaterner yaşlı liftleri 
dolduran akarsu ve gölsel konglomera, kumtaşı, kiltaşı, linyit ve sığ denizel kumtaşı, 
kireçtaşı ve tüf gibi çökellerle uyumsuz olarak üzerlenmektedir [7]. Şekil l 'de Bodrum 
yarımadasında Neojen olarak işaretlenmiş alanda, diğer alanlardan farklı olarak Orta 
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Miyosen yaşlı monzonit, kalkalkalen andezit, trakiandezit, latit, dasit, aglomera tipi 
volkanik kayaçlar gelişmiştir [8,9,10,11,12]. 

Şekil 1. Muğla Kıyılarının Jeolojik Haritası (Okay, 1989) 

2.MATERYAL METOT 

2.1. Çalışma Alanı 

Muğla Türkiye'nin güneybatısında yer almakta olup 1 160 km uzunluğunda kıyı şeridine 
sahiptir. Çalışmamıza konu olan Bodrum-Turgutreis sahili de bu kıyı şeridinin bir parçası 
olup Bodrum Yarımadası 'nın batısındaki en uç noktasıdır (Şekil 2). 
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2.2. Örnek Alınması ve Hazırlanması 
- ; e""1 

Yaklaşık 2 km "lik sahil şeridine sahip olan Turgutreis sahilinden Th-232, U-238 ve K-40 
'm aktivite derişimlerini belirlemek amacıyla sahil boyunca 0-5 cm derinliğinden, her 
birinin ağırlığı yaklaşık 2 kg olan kum örnekleri poşet torbalarla alındı. 24 saat boyunca 
105 °C de etüvde kurutularak 48 mesh boyutuna elendi ve marinelli kaplarına konuldu. 
Örnek kaplan Rn-222 ve Rn-220 gazlannm kaçışını engellemek için sıkıca kapatıldı. Bu 
amaçla ağzı sıkıca kapatılan örnek kaplannın radyoaktif dengeye ulaşmasını sağlamak için 
30 gün boyunca bekletildikten sonra alman örneklerin laboratuarda' gama spektrometrik 
analizleri yapıldı. 

2.3. Gama Spektrometrik Analiz 

Kum örneklerinin gama spektrometrik analizi 1 1 0 cc HPGe dedektörü kullanılarak yapıldı. 
HPGe dedektörünün Co-60 ın 1333 keV deki gama ışıması için 2.78 keV çözünürlüğü olup 
dedektör 64k çokkanallı analizöre sahiptir. Yaklaşık 1.5 kg ağırlığındaki her örnek lOOks 
sayıldı. Örnekler marinelli geometrisinde analiz edildi. K-40 m aktivite konsantrasyonu 

1460.8 keV deki gama ışını eneıjisinden doğrudan hesaplandı. U-238 in aktivite derişimi 
Th-234 (63,3 keV) ve Pa-234m (1000 keV) fotopik enerjilerinden hesaplandı. U-238 in 
aktivite derişimi hesabında Pa-234m' ün 1000 keV eneıjisinde bazı örnekler için yeterli 
sayımı alınamadığından sadede Th-234 ün 63.3 keV deki fotopik eneıjisi kullanıldı. Th-
232'nin aktivite derişimi Tl-208 (583,1 keV) ve Ra-228 (2614,6 keV) deki fotopik 
enerjilerinden hesaplandı. Analiz edilen izotoplar, bunlara ait enerji değerleri ve özellikleri 
Çizelge 1. de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Karakteristik piklerin Özellikleri 

Ana Ürün izotop Enerji (keV) Bolluk (fy) 

U-238 Th-234 63,3 2,72 

Th-232 Tl-208 583,1 86,0 

Th-232 Ra-228 2614,6 53,3 

K—40 K-40 1460,8 10,7 

2.4. Aktivite Derişimlerinin Hesaplanması 

U-238 ve Th-232 doğal bozunma serilerinde (Şekil 3-4) izotopların aktivite derişimleri ana 
ürün ile yavru ürün arasında kurulan denge kullanılarak hesaplandı. Ana ve yavru ürünler 
dengeye ulaşmadan önce ölçüm yapıldığında ana ürünlerin aktivitesinin gaz yavru 
ürünlerin (Rn-222 ve Rn-220) kaçışından dolayı gerçek aktivite değerlerinden daha düşük 
bulunur. 

Bu çalışmada ilk olarak, U-238 ve Th-232 aktivite derişim ölçümleri dengeye ulaşılması 
beklemeksizin hesaplandı. Sonra, örnek kaplan sıkıca kapatılarak sistem dengeye 
ulaşıncaya kadar 30 gün bekletildi. Dengede radyonüklitlerin aktivite konsantrasyonlan 
Bateman eşitliği kullanılarak hesaplandı. 

N2 = Âl 'Nx\e~x<-e-^')+N2°e-x- (1) 

Burada; A.] = Ana ürünün bozunma sabiti, X2 = yavru ürünün bozunma sabiti, Ni° = Ana 
ürünün başlangıç atom sayısı, N20 = yavru ürünün başlangıç atom sayısı, N2 = Yavru 
ürünün final atom sayısı, t= bekleme süresidir. 

Eşitliğin 1. kısmında ana ürünlerden yavru ürünlerin oluşumu ve yavru ürünlerin 
bozunmalannı, 2. kısımda ise herhangi bir zamanda başta zaten var olan yavru ürünlerin 
dağılımını gösterir. 

Bu çalışmada Ana' nın yanlanma süresi yavru ürünlerin yanlanma süresinden çok fazla (Âı 
»X2) olduğundan sürekli denge söz konusudur. Bu neden X\ ile X2 karşılaştınldığmda 
eşitlik (l)deki bazı parametreler ihmal edilerek eşitlik aşağıdaki gibi olur; 

NxA,=N2A2 (2)' 

Hesaplamada yavru ürünlerin atom sayılan ana ürünlerin atom sayılan olarak alınabilir. * 
Böylece Th-232 nin aktivitesi hesaplanırken Tl-208 (583,18 keV) ve Ra-228 (2614,51 
keV)yavru ürün aktiviteleri kullanılır. Aynı şekilde U-238 in aktivitesi hesaplanırken yavru 
ürünler olan Th-234 (63,3 keV) ve Pa-234m (1000 keV) fotopik eneıjileri kullanılır. 
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Şekil 3. Th-232 bozunma serisi 

I38XJ 0 = 0 . 2 3 4 T h 

234Pa 

234U o = a ı E >_230 xh=c»-226Ra>=s=>^22Rn=2»-218Po <=B*-214Pb 
/ r 218At—«»- 214Bi 0 Tl 

214p 0 e s a e ^ l O p b or««fc-206IJg 
j f 

= 06 decay ^ » B i - » 2 0 ^ 

= p- decay 210 Po -=«J 0 6 Fb 

Şekil 4. U-238 bozunma serisi 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Daha önceki çalışmamızda 1 160 km sahil şeridine sahip Muğla ilindeki Gökova, Marmaris 
ve Turgutreis sahillerinin doğal radyoaktivite seviyeleri belirlenmiş ve Turgutreis sahilinin 
diğerlerine göre daha yüksek radyoaktivite değerlerine sahip olduğu bulunmuştur. Bu 
farklılığın nedeni olarak Turgutreis'in bulunduğu bölgenin farklı jeolojik yapısından 
kaynaklandığı öne sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı da jeolojik yapısı farklı olduğu 
düşünülen Turgutreis sahilinin doğal radyoaktivite seviyesini belirleyerek jeolojik yapısı 
ile ilişkilendirmektir. 

Analiz sonucu elde edilen radyonüklit derişimleri Çizelge 2'de verilmiştir. Kum 
örneklerindeki K-40 değerleri 510,173±51,19-835,278±83,75 Bq/Kg arasında değiştiği 
ortalama K-40 değerinin de 759,350±72,81 Bq/Kg olduğu hesaplanmıştır. Deney 
sonuçlarında K-40 değerlerinin yüksek çıkması bölgedeki yüksek potasyum içeren 
kayaçlann etkisini doğrulamaktadır. Daha önce Gökova ve Marmaris plaj kumlarında 
ölçülen değerler sırasıyla 78,2±24,7 Bq/Kg ve 120,6±60,3 Bq/Kg olarak bulunmuş ve 
Turgutreis plajı için bulunan değerin bu değerlerin üzerinde olduğu görülmüştür. Th-232 
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değerlerinin 25,748±2,760-42,812±4,356 Bq/Kg arasında değiştiği ortalama Th-232 
değerinin de 30,547±3,440 olduğu hesaplanmıştır. U-238 için yapılan hesaplamalarda 
2,251±1,269-71,471±10,935 arasında değiştiği ortalama U-238 değerinin de 20,034±6,119 
Bq/Kg olduğu hesaplanmıştır. Gökova ve Marmaris plajları için yapılan ölçümlerde bu 
değerin sırasıyla 4,8±3,8 ve 1,9±0,8 Bq/Kg olduğu bulunmuş ve Turgutreis plajı için 
bulunan değerin bu değerler üzerinde olduğu görülmüştür. İncelemeye konu olan Marmaris 
ve Gökova sahillerini besleyen kaynak kaya alanlarına bakıldığında benzer kaynak alanlar 
olduğu, bunların Likya Napları, Menderes Masifi ve örtü kayalardan beslendiği 
görülmektedir, Şekil 1. Bodrum Turgutreis alanından alınan örneklerin ise daha çok 
volkanik kayaçlardan beslenmiş olduğu anlaşılmaktadır [13,14,15]. Buradaki uranyum ve 
toryum içeriklerinin yüksekliğinin asidik magmadan oluşmuş derinlik kayacı (magmatik 
kayaç, plütonik kayaçlar) veya bunların yüzey eşdeğeri olan yüzey kayaçlanndan 
(magmatik- volkanik kayaçlardan) türemesinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Bölgedeki 
magmatik volkanik kayaçlar nedeniyle Turgutreis yöresindeki plaj kumlarında U-238 ve 
Th-232 miktarları yüksek çıkmıştır. Sonuçlar bölgenin jeolojik yapısı ile uyum içindedir. 

Çizelge 2. Radyonüklitlerin aktivite değerleri 

Örnek No U-238 (63,3 keV) Th-232 (583,1 keV) Th-232 (2614,6 keV) K-40 (1460,8 
(Bq/Kg) (Bq/Kg) (Bq/Kg) keV) (Bq/Kg) 

1 10,869±3,978 40,192±4,067 26,729+2,697 510 ,173+51,19 
2 33,833+6,631 25,748±2,760 37,806±3,802 791,739+79,35 
3 33,120±6,458 25,750±2,596 34,278±3,453 734,486±73,67 
4 36,313+6,899 25,750±2,593 34,416±3,462 719,576+72,13 
5 13,609±5,811 25,750±2,619 35,661±3,592 736,102±73,87 
6 19,145±7,409 35,291+3,579 36,055±3,633 731,753±73,44 
7 69,402+9,785 35,185±3,582 33,869±3,410 725,970±72,77 
8 71,471±10,935 35,279±3,555 37,254±3,745 772,361±77,41 
9 12,650±4,136 35,074±3,606 32,904+3,342 658,156±66,24 
10 2,251±1,269 35,829±3,658 34,198±3,452 700,262+70,34 
11 33,600±6,384 42,718±4,315 39,954±4,025 835,278±83,75 
12 9,500±3,743 42,812±4,356 38,328±3,862 792,882±79,56 

Çizelge 3. Th-232 pikinin 583,l(keV) ve (2614,6 keV) eneıjilerinden karşılaştırılması 

Th-232 (583,1 keV) (Bq/Kg) Th-232 (2614,6 keV) (Bq/Kg) Z değeri 
40,192±4,067 26,729+2,697 6,420 
25,748±2,760 37,806±3,802 -5,570 
25,750±2,596 34,278±3,453 -4,066 
25,750±2,593 34,416+3,462 -4,132 
25,750±2,619 35,661+3,592 -4,726 
35,291±3,579 36,055+3,633 -0,364 
35,185±3,582 33,869±3,410 0,627 
35,279+3,555 37,254±3,745 -0,941 
35,074+3,606 32,904±3,342 1,034 
35,829±3,658 34,198±3,452 0,777 
42,718+4,315 39,954+4,025 1,318 
42,812±4,356 38,328±3,862 2,138 

Granitik kayaçlann, radyoaktif özellikleri olan uranyum ve toryum yönünden yüksek 
değerler taşıdıkları bilinmektedir. Granitik kayaçların içerdiği radyoaktivitenin bir kısmı 
hiçbir minerale bağlı olmaksızın tanecikler halinde bulunan uraninitten, bir kısmı ise bu 

209 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,187-194 M.Belivermiş 

kayaçlarda oldukça yaygın olarak izlenen tali minerallerden ileri gelmektedir. Bu tali 
mineraller zirkon, sfen, apatit, allanit, ksenotim ve monazittir. Ayrıca biyotit gibi mafık 
mineral toplulukları civarında kuvvetli bir radyoaktivite mevcuttur. Granitik kayaçlarda 
esas radyoaktiviteye, ortamda bol miktarda bulunan zirkonyumun varlığının neden olduğu 
da bazı literatürlerde verilmiştir [16]. 

Ayrıca, Bodrum yarımadasında yayılım gösteren volkanitlerin Turgutreis-Akyarlar-
Yalıkavak arasında incelemelerinden bölgede yüksek potasyumlu kalkalkalin andezit-
dasit-riyodasit-riyolit gibi kayaçlara rastlanılmıştır. U-238 ve Th-232 radyoizoplannında 
Gökova ve Marmaris sahillerine göre yüksek değerlerde çıkması bölgede granitik 
kayaçların varlığını da göstermektedir. 
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GÜLBAHÇE KÖRFEZİ HİDROTERMAL BACA ÇIKIŞ 
BÖLGELERİNDEKİ MERCANLARDA 210Pb ve İ26Ra 

BİRİKİMİNİN İNCELENMESİ 

Ahmad Nafısa*, Güngör Yener, İlker Sert, Filiz Gür 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova-İzmir 

Mercanlar, bitkiye benzeyen, omurgasız hayvanlar grubunda yer alan ve denizlerde 
yaşayan canlılardır. Yalnız veya koloniler halinde yaşarlar. Yaşayan tek bir mercan 
bireyine polip adı verilir. Ağız, mide ve dokungaçlardan oluşan polipler kolonileşerek 
büyük mercan topluluklarını oluştururlar. Mercan resifleri akuatik ortamın kirliliği, 
sıcaklığı, tuzluluğu ve ortama giren kimyasallar hakkında fikir sağlamaktadır. Mercan 
resiflerindeki 210Pb konsantrasyonları, geçmişe yönelik çevresel değişimlerin analizinde 
önemli rol oynarken, bulundukları bölgelerdeki suyun yakın zamandaki geçmişini 
aydınlatmaktadırlar. Mercanlar denizel ortamın değişimini bir arşiv gibi kendi 
bünyelerinde saklamaktadır. Mercanların yüzeysel yıllık büyüme halkaları ve büyüme hızı, 
resiflerdeki 90Sr ve 137Cs'un düşey dağılımları ile birlikte incelenerek tarihleme 
yapılabilmektedir. Mercanlarda radyonüklidler izlenerek yapılan ekolojik ve tarihleme 
çalışmaları çok sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada, Ege Denizi'ndeki önemli fay hatlarından 
birinin yer aldığı Gülbahçe Körfezi'ndeki hidrotermal bölgede bulunan mercan 
topluluklarının bünyesindeki 210Pb ve 226Ra konsantrasyonları incelenmiştir. Sekiz farklı 
noktadan alınan mercan örneklerindeki 210pb 

aktivite konsantrasyonları elektrokimyasal 
depozisyon tekniği ile ölçülmüştür. Örnekler, içindeki 210Pb ile 210Po 'un radyoaktif 
dengeye gelebilmesi için bir yıl süre ile laboratuvarda bekletilmiş, öğütülmüş örneklere 
radyokimyasal işlemler uygulanmış ve elektrokimyasal depozisyon yöntemi ile 10Po bakır 
diskler üzerine toplanmıştır. Örneklerin 210Pb aktivite konsantrasyonları, 210Po'un 5.30 
MeV eneıjili alfa ışınlarından yararlanılarak ve 209Po izleyici kullanılarak ölçümüştür. 
210Po'un alfalarının ölçülmesinde PIPS dedektörlü alfa spektrometresi kullanılmıştır. 
Örneklerde Pb aktivite konsantrasyonları 6.3±1.0 Bq/kg ile 26.9±1.4 Bq/kg arasında 
bulunmuştur. Bu çalışmanın ikinci adımında, 226Ra analizlerinin yapılması için mercan OOf\ 000 
örnekleri homojen hale getirildikten sonradayım kaplarına yerleştirilmiştir. Ra ile Rn 
arasındaki radyoaktif dengenin oluşması için kapatılan örnekler, ölçümlerden önce 4 hafta 
süre ile bekletilmiştir. İncelenen örneklerin, 226Ra aktivite konsantrasyonlarının ölçümünde 
HPGe coaksial gama dedektörlü spektrometre sistemi kullanılmıştır. 226Ra aktivite 
konsantrasyonları 10±6 Bq/kg ile 24±4 Bq/kg arasında bulunmuştur. Bu çalışma, 
bölgedeki ekolojik ve tarihleme araştırmaları için bir ön çalışma olacaktır. 
Anahtar sözcükler: Mercan, 210Pb, 226Ra, Gülbahçe Körfezi 
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ÜZÜLMEZ YER ALTI TAŞ KÖMÜRÜ İŞLETMESİNİN 
RADYOLOJİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Hüseyin Aytekin1*, Rıdvan Baldık1 

'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fizik Bölümü, 67100, Zonguldak, Türkiye 

Üzülmez maden ocağı Zonguldak taşkömürü havzasında bulunan beş işletmeden biridir. 
Bu maden ocağı üzerindeki radyolojik etkilerin belirlenmesi için 17 farklı konumdan 00f\ O'XO 40 
toplanan kömür ve kaya örneklerinin Ra, Th ve K doğal radyonüklitlerinin aktivite 
konsantrasyonları gamma spektrometresi kullanılarak ölçülmüştür. 226Ra, 232Th ve 40K için 
en yüksek aktivite konsantrasyonları, sırasıyla, kömür örneklerinde 118.8, 49.1, 561.7 Bq 
kg ve kaya örneklerinde 127.7, 145.3, 1125.9 Bq kg"1 olarak elde edilmiştir. Bu örnekler 
için yıllık doz eşdeğeri (AED), tehlike indeksi (Hjn) ve radyum eşdeğer aktivitesi (Raeq), 
doğal radyoaktivitenin radyolojik riskinin değerlendirilmesi için, hesaplanmış ve uluslar 
arası tavsiye edilen değerler ile karşılaştınlmıştır. Aynı zamanda, ölçülen aktivite 
konsantrasyonları diğer ülkelerde yapılan çalışmalarla kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlar, 
bu maden ocağında kömür ve kaya örneklerinden kaynaklanan doğal radyoaktivitenin 
önemli bir risk teşkil etmediğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zonguldak, Taş Kömürü, Radyonüklit, Gamma Spektrometrisi, 
Işinlanma ve Risk 
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SOMA TERMİK SANTRALI UÇUCU KULU İÇEREN 
ÇİMENTOLARDA RADYOAKTİVİTE DÜZEYİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Avni Aslan1*, Nagihan Özer2, Ümmühani Süner1 

'Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 45040- MANİSA 
2Celal Bayar Üniversitesi Eği t im Fakültesi, Demirci- M A N İ S A 

Çimento; başlıca silisyum, kalsiyum, alüminyum ve demir oksitleri içeren hammaddelerin 
belirli oranlarda karıştırılıp öğütüldükten soma sinterleşme derecelerine kadar pişirilmesi 
ile oluşan klinkerin, jips ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen ve su ile birleştiğinde 
bağlayıcı özelik kazanan bir üründür. Portland çimento klinkerine, öğütme kademesinde 
puzolanik özeliklere sahip uçucu kül, yüksek fırın cürufu ve tras gibi katkı maddeleri 
katılmaktadır. Portland çimentosuna hidratlaşma derecesini ayarlamak için öğütme 
kademesinde klinkere % 3-6 oranında jips (CaS04.2H20) ilave edilerek trikalsiyum 
alüminat (3Ca0.Aİ203) 'ın hızlı sertleşmesine mani olur. Klinker, jips katılmadan 
öğütülürse su ile muamelede hemen sertleşir. Portland çimento klinkerine, puzolanik 
özeliklere sahip uçucu kül, yüksek fırın cürufu, doğal cüruf ve tras gibi diğer katkı 
maddeleri de katılmaktadır. Termik santrallerinde kömür veya linyitlerin yakılması 
sırasında hidrojen ve karbon gibi hafif elementler gazlara dönüşür, geriye kalan küller 
uranyum içeriği yönünden zenginleşirler. Uçucu küller U-238 (Uranyum), Th-232 
(Toryum) ve K-40 (Potasyum) gibi radyoaktif maddeleri içerirler. Uçucu küllerde bulunan 
U-238 başlangıçta yüksek düzeyde bir radyoaktif element değildir. Doğal biçimde a ve P 
taneciklerine boziınarak başka radyoaktif maddelere dönüşür. Bunlar arasında Ra-226 
(Radyum) en aktif radyoaktif maddedir, o da yeni a parçacıkları kaybederek Rn-222 
(Radon) gazına dönüşür. Asal gaz olan radon ve radyum insan sağlığını önemli ölçüde 
tehdit ederler. Uçucu küllerin çimento üretiminde kullanılması durumunda, yapılardaki 
radyoaktivite düzeyini artırabilir endişesine yol açmıştır. Bu amaçla oluşan radyoaktivite 
düzeyini araştırmak, ölçmek ve standart değerlerle karşılaştırmak gerekir. Bu çalışmada 
Soma termik santralı C tipi uçucu küllerinin ve uçucu kül içeren portland çimentosunun 
foton yayınımları ve mekanik dayanım testleri laboratuar ortamında ölçüldü. Bu yolla 
kuşku duyulan uçucu küllerin radyasyon yayınımında anlamlı oranda bir artışa yol açıp 
açmadıkları incelendi. Analiz sonuçlarına göre portland çimentosu ve uçucu külün 
radyoaktivite düzeyleri B M Bilimsel Komitesinin raporlarına göre insan sağlığı için 
müsaade edilen zararlı varsayılan doz sınırı değerlerinin altında olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Portland Çimentosu, Puzolan, Uçucu Kül, Uranyum, Radon 
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A STUDY OF RADIOAVTIVITY LEVEL OF THE CEMENTS 
CONTAINING FLY ASH OF SOMA POWER PLANT 

Cement is a product that is formed by grinding gypsum with clinkers resulted by burning 
the mixture that is obtained after mixing and grinding mainly silicium, calcium, alumina 
and iron oxides containing raw materials in certain proportions, to sintered degrees. When 
combined with water it possses binding properties. For portland cements, % 3-6 proportion 
gypsum (CaS04.2H20) in weight are added to clinkers at the grinding step in order to 
adjust the hydration degress. By this way it prevents tricalcium aluminate (3Ca0.Al203) 
from rapid hardening. If ground without gypsum addition, clinkers when combined with 
water, harden rapidly. Additives such as fly ash, blast furnace slag, naturel slag and tras 
possessing puzzolanic properties are also added to portland cement clinkers. At power 
plants, during the burning process of coals, light elements such as hydrogen and carbon are 
converted to their gaseous forms, and remaining ashes than become rich with uranium 
content. Thus fly ashes contain radioactive elements such as U-238 (Uranium), Th-232 
(Thorium) and K-40 (Potassium). U-238 found in fly ash is not an intensively radioactive 
element at the begining. It disintegrates naturally by losing its a and P particles and is 
transformed to some radio nuclides. Ra-226 (Radium) is the most active element among 
these radio nuclides and it is transformed to radon gas (Rn-222) by losing new a particle. 
The rare gas radon and radioactive radium extremely jeopardize human health. Fly ashes 
when used in cements, it can lead to increase in the radioactivity level which is of prime 
puplic concern. It is therefore important to determine the radioactivity level formed in the 
cements and compare with the standart values. In this study, photon emissions and 
mechanical strength tests of C type fly ash of Soma power plant and portland cements 
containing this fly ash under laboratory conditions were measured. In that manner it has 
been examined whether fly ashes may cause some significant increase in nuclear 
radiation.According to results of the measurements, the radioactivity levels of portland 
cements and fly ashes were determined to be under the limit values of the report of the 
United Nations Scientific Committee that states the harmful radioactivity values to human 
health. 

Key Words: Portland Cements, Puzzolana, Fly Ash, Uranium, Radon, Radioactivity Level 
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1. GİRİŞ 

Çimento, endüstri sanayisinin temel ürünlerinden biri olup başlıca silisyum, kalsiyum, 
alüminyum ve demir oksitleri içeren hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılıp 
öğütüldükten sonra 1350-1450 °C sıcaklığında sinterleşme derecelerine kadar pişirilmesi 
ile oluşan klinkerin, jips (alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen ve su ile 
birleştiğinde hidrolik bağlayıcı özelik kazanan bir üründür [1-4]. 

Portland çimentosuna hidratlaşma derecesini ayarlamak için öğütme kademesinde klinkere 
% 3-6 oranında jips (CaS04.2H20) ilave edilerek trikalsiyum alüminat (3Ca0.Al203) 'ın 
hızlı sertleşmesine mani olur. Klinker, jips katılmadan öğütülürse su ile muamelede hemen 
sertleşir. Portland çimento klinkerine, puzolanik özeliklere sahip uçucu kül, yüksek fırın 
cürufu, doğal cüruf ve tras gibi diğer katkı maddeleri de katılmaktadır [1]. 

Silisli, alüminyumlu ve kalsiyumlu minerallerin karışımından meydana gelen ve kendi 
başına kullanıldığı zaman bağlayıcı özeliğe sahip olmayan, ancak çok ince öğütüldüğünde 
sulu ortamda Ca(OH)2 ile kimyasal reaksiyona girerek hidrolik özelik gösteren 
malzemelere puzolanik maddeler denir. Puzolanik malzemeler doğal ve yapay olmak üzere 
iki ana gruba ayrılırlar. Volkanik kül ve tüf, tras, killi şist, diatomit toprağı ve ponza taşı 
doğal; uçucu kül, silis dumanı ve yüksek fırın cürufları yapay puzolanlar arasında 
sayılabilir [1, 5-7]. 

Termik santrallerinde elektrik enerjisi üretmek amacıyla kullanılan pulverize kömürden 
yanma sırasında yan ürün olarak puzolanik özelliklere sahip uçucu küller oluşur. Uçucu 
küller başlıca SİO2, AI2O3 ve Fe203 ile az miktarda CaO ve MgO gibi diğer oksitleri 
içermektedir. 

Puzolanik özelliklere sahip bulunan uçucu küllerin değerlendirilmesi ve çimento 
sektöründe kullanılması amacıyla çeşitli ülkelerde önemli çalışmalar yapılmaktadır. 

Termik santrallerinde kullanılan taş kömürlerinin %10—15 ve linyit kömürlerinin % 20 -
40 '1 küldür. Termik santralın 1 kWh 'lik enerji üretimi ortalama 1 10 g külün de atık madde 
olarak üretilmesine neden olmaktadır. Dölaysıyla 1 000 MW 'lik bir santralden bir yılda 
yaklaşık 650 000 ton kül elde edilmektedir. Bu mertebedeki bir kül üretiminin 
depolanabilmesi için yılda 60 000 m2, santralın servis ömrü olarak kabul edilebilecek 30 
yıllık bir süre içinde ise 1 800 000 m2 civarında bir araziye ihtiyaç doğmaktadır. Bu sanayi 
atıklarının uzaklaştırılması ve depolanması çevre kirliliğinin yanı sıra işletme, eneıji üretim 
kaybı vb konularda da parasal ve teknik problemler meydana getirmektedir [8]. 

Çimento üretiminde uçucu kül kullanılması durumunda; maliyetlerin düşürülmesi 
hammadde kaynaklarından tasarruf sağlanması gibi ekonomik ve ekolojik yararlar 
sağlanmaktadır. Ayrıca bir çimento fabrikası fırınından çıkan klinkerin tonu başına, 
yaklaşık 800 kg sera gazı üretilmektedir. Sera gazları emisyonunu azaltmak için katkılı 
çimento üretimine hız verilmelidir [9]. 

Çimentoda uçucu küllerin kullanılması, yapılardaki radyoaktif yayınımında bir artışa sebep 
olabilir kuşkusuna yol açmış ve toplumda bir kokunun kaynağı olmuştur. Bu amaçla 
oluşan radyoaktivite düzeyini araştırmak, uranyumun bozunması sonucunu ortaya çıkan 
radon gazı miktarını ölçmek ve bu değerleri müsaade edilen standart değerlerle 
karşılaştırmak gerekir [2, 10-11], 
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Uranyum elementi yeryüzünde muhtelif kimyasal bileşenler halindedir. Kayaçlardaki 
bulunma oranı çok düşük olup 2- 4 ppm seviyesindedir. Bu oran volkanik tüflerde 6 ppm 
ve bazı alkali granitlerde 100 ppm 'e kadar yükselir. 

Termik santrallerinde kömür veya linyitlerin yakılması sırasında hidrojen ve karbon gibi 
hafif elementler CO2 gazı ve H2O buharına dönüşerek uzaklaşırken, geriye kalan küller 
uranyum içeriği yönünden zenginleşirler. Uçucu küller U-238 (Uranyum), Th-232 
(Toryum) ve K-40 (Potasyum) gibi radyoaktif maddeleri içerirler [12-15]. 

Uçucu küllerde bulunan U-238 başlangıçta yüksek düzeyde bir radyoaktif element 
değildir. Doğal biçimde a ve P bozunması ile U-238 başka radyonükleidlere dönüşür. 
Bunlar arasında radyum en aktif radyonükleittir, o da yeni a bozunması ile radon gazına 
dönüşür. 

Ömrü 250 bin ile 34 milyon yıl arasında, değişen radyoaktif elementler yaydıkları ışınlarla 
üreme hücrelerinde, kromozomlarda kuşaklar boyu süren genetik sakatlıklara ve başta 
kanser olmak üzere birçok hastalığa yol açmalarıdır [13]. 

Radon, renksiz, kokusuz, tatsız ve 86 atom numarası ile periyodik cetvelin soy gazlar 
sınıfında yer alan radyoaktif bir gazdır. Radonun yarılanma ömrü 3.8 gün olup bozunması 
sonucu kurşuna dönüşürler. Radon gazından dolayı maruz kalınan yaklaşık yıllık doz 1.3 
mSv 'dir. 

Radon; doğal uranyumun radyoaktif bozunması sonucunda oluşur. Bu bozunma sürecinde 
Th-234 (toryum), Pa-234 (protaktinyum), Po-218 (polonyum), Pb-206 (kurşun) ve B i -
214 (bizmut) gibi başka radyonükleidlerde oluşur. Bu ürünlerin radondan farkı gaz halinde 
olmamalarıdır. Bu izotoplar havadaki tozlara ve su damlacıklarına tutunarak radyoaktif 
aerosoller oluşturmakta ve solunum yoluyla akciğerlere alınmaktadırlar. Bu ise akciğer 
dokusunda hasara, dolayısıyla zaman içerisinde kansere sebep olabilmektedir [16]. 

Kapalı ortamlarda radon gazı derişiminin kontrolü amacıyla limit değerler belirlenmiştir. 
Uluslararası kuruluşlar tarafından benimsenen ülkelerde müsaade edilebilir radon derişimi 
limit değerleri Avrupa Birliği (AB) 400 Bq/kg, Uluslararası Radyasyondan Korunma 
Komitesi (ICRU) 400 Bq/kg, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 100 Bq/kg ve Türkiye 'de 400 
Bq/kg olarak kabul edilmiştir [12, 17]. 

Evlerde müsaade edilebilir ortalama radon konsantrasyonu limit değerleri değişik ülkelere 
göre 10- 120 Bq/m3, Türkiye 'de 52 Bq/m3 olarak kabul edilmiştir [16-17]. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Manisa-Soma termik santralı uçucu küllerinin çimento üretiminde 
kullanılabilirliğinin araştırılması yapılmıştır. Bu amaçla, uçucu küllerin özelikleri ve 
çimento sistemleri üzerindeki etkileri belirlenmiş, kalite, miktar ve radyoaktivite yönünden 
uygunluğu, üretimde sağlayacağı tasarruflar gibi açılardan avantaj ve 
dezavantajları incelenmiştir. Uçucu kül ağırlıkça % 0 - 30 arasındaki oranlarda portland 
çimento klinkerine katılarak alçıtaşı ile birlikte bilyeli değirmende özgül yüzey alanları 
3500 cm2/g inceliğinde öğütülmüş ve uçucu kül içeren çimentolar üretilmiştir [18-19]. 
Çimento üretiminde kullanılan malzemeler Çizelge l 'de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Uçucu kül içeren çimentolarda kullanılan malzemeler 

Çimentonun cinsi Çimento kodu Uçucu kül (g) Klinker (g) 

Uçucu kül UK 3 840 -

Portland çimentosu PÇ - 3 840 

% 05 Uçucu küllü çimento UKÇ-05 200 3 640 

% 10 Uçucu küllü çimento UKÇ-10 400 3 440 

% 15 Uçucu küllü çimento UKÇ-15 600 3 240 

% 20 Uçucu küllü çimento UKÇ-20 800 3 040 

% 25 Uçucu küllü çimento UKÇ-25 1 000 2 840 

% 30 Uçucu küllü çimento UKÇ-30 1 200 2 640 

Numunelerin kimyasal analizleri laboratuar ortamında yapılmıştır. Mukavemet testleri için 
4x4x16 cm boyutunda prizmatik harçlar üretilip Trabzon çimento fabrikası laboratuar 
ortamında test edilmiştir. Mukayeseli sonuçlar sağlamak amacıyla portland çimentosu 
referans numune olarak kabul edilmiştir. 

30 g ağırlığındaki test numunelerinin foton ölçümleri Bq/kg olarak Türkiye Atom Eneıjisi 
Kurumu(TAEK) Sarayköy Nükleer 

Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından laboratuar ortamında Canberra marka y 
spektrometresi ile ölçülmüştür. 

3. BULGULAR 

Uçucu kül çimento üretiminde değerlendirmek amacıyla incelendi. Numunelerde deneysel 
çalışmalar sonucu elde kimyasal analiz, mukavemet ve foton yayınım test bulguları 
Çizelge 2 - 3 - 4 'te verilmiştir. 

Çizelge 2. Uçucu kül içeren çimentoların kimyasal analizi (% ağırlıkça) 

Çimento Si02 AI2O3 Fe203 CaO MgO S03 K.K* Ç.K" 

UKÇ-05 22.7 6.3 4.1 61.2 1.4 2.3 1.8 3.1 
UKÇ-10 23.5 6.4 4.3 58.8 1.3 2.4 2.1 5.9 
UKÇ-15 24.4 6.4 4.3 57.4 1.2 2.5 2.1 10.2 
UKÇ-20 26.0 6.3 4.4 56.3 1.2 2.6 2.0 12.6 
UKÇ-25 28.5 6.3 4.4 53.4 1.3 2.7 2.1 15.5 
UKÇ-30 30.6 6.4 4.3 51.2 1.4 2.8 2.4 17.7 
TS 640 - - - - <5.0 <4.0 <5.0 <29.0 

K.K*: Kızdırma kaybı, Ç.K**: Çözünmeyen kalıntı 
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Çizelge 3. Uçucu kül içeren harçların mukavemetleri (MPa) 

Çimento 
Basınç dayanımı Eğilme dayanımı 

Çimento 
2. gün 7. gün 28. gün 90. gün 2. gün 7. gün 28. gün 

PÇ 21.9 32.5 39.6 44.7 5.1 7.0 8.2 

UKÇ-05 21.5 34.3 42.2 49.3 4.9 6.9 8.7 

UKÇ-10 19.3 29.5 39.3 49.7 4.6 6.7 8.5 

UKÇ-15 16.5 28.6 38.3 51.6 4.4 6.4 8.2 

UKÇ-20 17.5 27.9 37.0 51.1 4.5 6.5 7.8 

UKÇ-25 15.6 26.8 36.5 51.6 4.4 6.4 7.8 

UKÇ-30 12.0 25.3 34.2 41.6 3.7 5.5 7.2 
TS 19 > 10.0 >21.0 >32.5 - >4.0 - >5.5 

Çizelge 4. Numunelerin Th-232'un bozunan izotoplarında ve K-40 izotopunda ölçülen 
foton sayılan, Ra-226 eşdeğer aktivitesi ve aktivite konsantrasyon indisi değerleri 

Numune Th-232 (Bq/kg) K-40 (Bq/kg) Ra-226 (Bq/kg) Ra-226 eşdeğer 
aktivitesi (Bq/kg) 

Aktivite 
konst. indisi 

PÇ 14.2 ± 0.6 144.1 ± 2 . 7 8.9 ± 0.3 40.3 ± 0.6 0.2 

UK 92.2 ± 2.7 321.4 ± 5.9 248.2 ± 2.5 404.6 ± 3.4 1.4 

UKÇ-05 18.7 ± 0.8 167.9 ± 3.1. 21.7 ± 0.6 61.3 ± 0.9 0.2 

UKÇ-20 24.6 ± 0.9 167.1 ± 3.1 50.4 ± 0.9 98.4 ± 1.2 0.4 
ICRU* 400 

100 
WHO** 

400 . . . . 

Türkiye 

ICRU*: Uluslararası radyasyondan korunma komitesi, WHO**: Dünya sağlık örgütü 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada yapılan test ve deneysel bulgulardan şu sonuçlara varılabilir. Uçucu küller 
ekonomik ve çevre açısından çimento sektöründe değerlendirildiğinde çimento 
numunelerin mukavemetlerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Dolaysıyla uçucu kül 
katkılı çimentolar portland ve traslı çimentolardan daha ekonomik olmaktadır. 

Uçucu küller U-238, Th-232 ve K-40 radyoizotoplarını ve bunların bozunma ürünleri 
olan Ra-226 (Radyum) ve Rn-222 (Radon) gazı radyonükleidlerini içerirler. Bunun 
sonucu olarak katıldıkları yapı malzemesinin radyoaktivite düzeyini yükselttiği 
gözlenmiştir. Ayrıca traslı çimentolarda radyoaktivite düzeyini artırırlar. Ancak traslı 
çimento kullanımında hiçbir nükleer endişe duyulmazken uçucu küllü çimentolardan 
tedirgin olmak anlamsızdır. Öte yandan radonun yarı ömrü sadece 3.8 gündür ve salıverme 
hızları mutlak değerce fazla değildir. Buna göre günümüz yapılarındaki radon gazı varlığı 
tehlikesiz varsayılabilir. 

BM Bilimsel Komitesinin raporuna göre yapı malzemelerinde uçucu kül kullanımının 
yıllık toplam radyasyonda 30-70 jlSv (3-7 mrem) miktarında bir artış meydana 
getirebileceği kabul edilmiştir. B M tarafından kabul edilen insan sağlığı için zararlı sayılan 
radyasyon sınırı ise 500 mrem 'dir. 

Basınç dayanım ve foton test sonuçlarına göre uçucu küllerin çimentoda kullanılabileceği 
ve radyoaktivite düzeyinin B M raporunda öngörüldüğü değerin altında olduğu 
görülmüştür. Bu sebeple bu tür yapı malzemelerinde endişeye gerek yoktur. 

5. ÖNERİLER 

Ülkemizde ve dünyada artmakta olan uçucu kül üretimi beraberinde istenmeyen bir takım 
ekolojik ve ekonomik problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu olumsuz etkilerin bir 
ölçüde azaltılmasının seçeneklerinden birisi de termik santralı küllerinin çimento katkı 
maddesi olarak kullanılmasıdır. Bu suretle enerji ve maliyet tasarrufları sağlamak da 
mümkün olacaktır. Normal portland çimentosu üretimi, enerji tüketimi yönünden pahalı bir 
yöntemdir. Bu sebepten dolayı uçucu kül̂  çimento üretiminde değerlendirilmesiyle eneıji 
tüketimi azaltabilir. Böylelikle birçok potansiyel kullanım alanı bulunan uçucu külün 
değerlendirilmesi imkanları artmış olurken meydana getirdikleri çeşitli teknik, ekonomik 
ve ekolojik sorunlara da bir ölçüde çözüm getirilmiş olacaktır. 

Bu çalışmayla atık maddeler hem ekonomiye kazandırılmakta hem de atıkların zararlı 
çevresel etkileri ortadan kalkmaktadır. Bu atık maddelerin yarar ve zararları göz önüne 
alınarak ekonomiye kazandırılması için ayrıntılı araştırmalar yapılmalı ve ekonomiye 
sunulmalıdır. 
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TÜRKİYE'DEKİ İÇME SULARINDA TOPLAM ALFA/BETA 
RADYOAKTİVİTE ANALİZLERİ 

Simay Yüksek*, Sultan Akçay, Mihriban Şengör, Recep Acar, Halil İ. Kaya 

TAEK, Ankara Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğit im Merkezi: 06983 Kazan- Ankara/TÜRKİYE, 

Hidrolojik çevrim süreci içerisindeki sular, fiziksel ve kimyasal kirliliğe maruz 
kalabilecekleri gibi geçtikleri veya bulundukları ortama bağlı olarak radyoaktif maddeler 
tarafından da kirletilebilirler.İçme suyunun radyoaktifliliğine, doğal radyonüklitlerin yanı 
sıra nükleer denemeler ve nükleer kazalar sonucu ortaya çıkan Stronsiyum (Sr-90, Sr-89), 
Sezyum (Cs-137) vb. gibi radyoaktif yağışlarla yeryüzüne inen yapay radyonüklidler katkı 
sağlar.Radyoaktif kirlenmenin boyutunu tespit etmek için; spesifik alfa ya da spesifik beta 
yayan radyoizotopların analizleri birtakım radyokimyasal ayırma ve saflaştırma işlemleri 
gerektirdiğinden, her bir radyoizotopun analizi oldukça zaman alıcı ve pahalıdır. Bu 
nedenle öncelikle toplam alfa ve toplam beta radyoaktivite düzeylerinin izlenmesi gerekir. 
Oysa basit ve ucuz bir metod olan toplam alfa ve toplam beta analiz metodu çevre 
örneklerinde radyoaktivite düzeylerinin ölçülmesinde duyarlı bir metod olmasından dolayı 
radyoaktivite düzeylerinin tespitinde ilk uygulanan metotdur.Sarayköy Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezinde içme suyu örneklerinde Toplam Alfa/Beta analizleri için 
(Environmental Protection Agency) EPA 900.0 Standart Metotu kullanılmaktadır. 
Protean Instrument Corporation WPC-9550 Otomatik Düşük Ortam Saymalı ot/p Sayım 
Sistemi ile, içme suyu örneklerinde Toplam Alfa/Beta radyoaktivite analizleri 
yapılmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye'nin her bölgesinden merkezimize gelen içme 
suyu örneklerindeki doğal radyoaktivite düzeylerini belirlemektir.Ayrıca bu çalışmadan 
elde edilecek veriler gelecekteki olası radyoaktivitedeki değişimleri değerlendirmek için 
bizlere bir temel teşkil etmesi bakımından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler:Alfa ve Beta Sayım Sistemi, EPA 900.0 metodu, İçme Suyu, Toplam 
Alfa/Beta, Radyoaktivite. 

* simay.yuksek@taek.gov.tr 
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TÜRKİYE VE BULGARİSTAN ARASINDA ORTAK 
NEHİRLERİN RADYOLOJİK VE KİMYASAL OLARAK 

İZLENMESİ 

Şule Aytaş1*, Sema Akyıl 1 , Mahmoud A.A.Aslani 1, D. Alkım Türközü2, Sabriye 
Yuşan 1, Cem Gok 1 , Turgay Karalı1, Melis Gökçe1 

'Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 35100, Bornova-İZMIR 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Çevre Müh. Böl. V A N 

Günümüzde çok sayıda nehir; kentsel, endüstriyel ve tarımsal kirlilikten etkilenmektedir. 
Doğal sular, inorganik, organik ve radyoaktif (doğal ve sentetik) kontaminasyonlara maruz 
kalabilir ve bu durum su kalitesini önemli ölçüde etkiler. Nehirden toplanan su 
örneklerinin analitik sonuçları, suyun o anki durumu hakkında bilgi verirken, devam eden 
düzenli ve sistematik izlemeler çevre hakkında önemli .ekolojik veriler sağlar. Nehirlerin 
kirliliği sadece ülke sınırları ile sınırlı kalmaz, komşu ülkelerin akarsulannı da etkiler. 
Ülkelerarası ortak nehirlerin incelenmesi konusunda işbirliğine dayanan araştırmalar için 
ana sebep, olası sınır ötesi riskleri belirlemektir. Tunca (Tundja) ve Meriç (Maritza) 
nehirleri, Bulgaristan ve Türkiye arasında paylaşılan sınır ötesi bir nehirlerdir. Tunca, 
Meriç nehrinin en büyük ayağıdır ve ana nehre Türk sınırlarında bağlanmaktadır. 480 km 
uzunluğu ile Meriç Balkanlardan geçen en büyük nehirdir. Kaynağı batı Bulgaristan'da 
Rila dağlarında olup; Balkan ve Rodop dağlarının güneydoğusundan akıp Plovdiv'den 
geçip Edirne üzerinden Türkiye'ye ulaşır. Nehrin güney kısmının büyük bir kısmı 
Türkiye-Yunanistan sınırı boyunca akar. Arda, kaynağı Bulgaristan'ın Rodop dağlarının 
yakınında Smolyan kasabasına dayanan ve Bulgaristan boyunca 290 km yol kat edip 
Yunanistandan geçen bir nehirdir. Daha sonra Edirne'de Meriç ile birleşir. Bu çalışmanın 
amacı, Türkiye'de bulunan Meriç, Arda, Tunca nehirlerinden alınan yüzey sularında ve 
sedimentlerinde doğal radyoaktivite ve bazı metallerin konsantrasyonunun saptanmasıdır. 
2007-2009 yıllarında bu nehirlerden kuru ve yaş sezonda yapılan örneklemeler sonucunda, 
nehir suyu ve kıyı sediment örneği toplanmıştır. Nehir suyu örneklerinde; arazide pH, mV, 
sıcaklık ve iletkenlik değerleri ölçülmüş ve suların alkalinitesi titrimetrik olarak tayin 
edilmiştir. Nehir suları örneklerinde uranyum konsantrasyonları saptanmıştır. Örneklerdeki 
toplam alfa ve toplam beta seviyeleri belirlenmiştir. Toplam radyum izotopları aktivite 
konsantrasyonu ise; BaS0 4 ile birlikte çöktürme metodu ve ZnS(Ag) alfa sintilasyon 
sayacı ile ölçülmüştür. Ayrıca sediment örneklerindeki doğal radyoaktivite seviyeleri, 
gama spektometre sistemi ile belirlenmiştir. Nehir sularında metal iyonları 
konsantrasyonları ise ICP-OES Sistemi ile saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nehir, Su, Sediment, Radyoaktivite 

Bu Proje fınansal olarak TÜBİTAK ve B A S (Bulgarian Academy of Sciences) ikili işbirliği 
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PRELIMINARY SPATIO-TEMPORAL SURVEY OF 
RADIOLOGICAL AND CHEMICAL POLLUTION IN 

TRANSBOUNDARY RIVERS BETWEEN TURKEY AND BULGARIA 

At present great number of river waters suffers from urban, industrial and agricultural 
pollutions. Inorganic and radioactive contaminants in the natural waters can be attributed 
to both-natural and anthropogenic sources and are of great significance to the water 
quality. The influence of industrial or agricultural discharges is of great danger to the river 
and creates high risk to the river environment. Analytical results of a water sample 
collected from a river could give information only on the momentary water status but 
continues monitoring of river water in a uniform and systematic way could give a complex 
ecological assessment of the environment. Their pollution is not confined to the state 
boundaries and will affect the neighboring downstream countries. This is the main reason 
for providing of cooperative investigations of common rivers in order to assess the possible 
transborder risk. Tunca (Tundja) is a transboundary river shared between Bulgaria and 
Turkey. The atershed of the river belongs to the East-Aegean Basin. Tundja is the largest 
affluent of the river Meric that joins the main river within Turkish territory. The Meric 
(Maritsa) is, with a length of 480 km, the longest river that runs solely in the interior of the 
Balkans. It has its origin in the Rila Mountains in Western Bulgaria, flowing southeast 
between the Balkan and Rhodope mountains, past Plovdiv, to Edirne, Turkey. A small 
section of the northern branch of the river runs entirely in Turkey The Arda (Ap^a) is a 
river whose source lies in the Bulgarian Rhodope Mountains near the town of Smolyan, 
flowing 290 kilometers eastward past Kardzhali and Ivaylovgrad and through Greece in the 
northern portion of the Evros prefecture including Kastanies. It then enters the Meric 
(Greek: Evros) just west of Edirne, Turkey. The purpose of this study is to measure natural 
radioactivity and some elements in the surface waters, sediments taken from Meric, Arda 
and Tunca Rivers in Turkey. Total of 29 river waters, 15 coast sediments samples were 
collected from these rivers in dry season in 2007. In river water samples, pH, mV and 
conductivity values were measured and alkalinity content was determined titrimetrically. 
The uranium concentrations in the river water samples were measured using uranium 
analyzer. Gross-a and gross-P radioactivity levels in the samples were determined. Gross 
radium isotopes were separated using the barium sulphate co-precipitation method and 
then the radioactivity of gross radium isotopes was measured by ZnS(Ag) alpha 
scintillation counter. Natural radioactivity level in the samples was also determined by 
gamma spectrometer system. 

Keywords: River, Water, Sediment, Radioactivity 
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1. GİRİŞ 

Kentsel, endüstriyel, tarımsal kirlenmeden ve herhangi bir radyoaktif kontaminasyondan 
ötürü nehirler etkilenmektedir. Doğal suların içerdiği inorganik, organik ve radyoaktif 
kontaminantların nedeni doğal ve antropojenik kaynaklara bağlanabilir ve bu kirletici 
kaynaklar su kalitesi üzerinde büyük bir öneme sahiptirler. Endüstriyel ve tarımsal 
kirleticilerin deşaıjaları nehirler ve akarsular için tehlike arz etmektedir ve nehir ortamı 
için risk oluşturmaktadır. Bir nehrin sularının örneklemesinin analitik sonuçları, nehrin 
durumuyla ilgili sadece geçici bilgi verebilir. Oysa sistematik ve düzenli izleme yolu ise 
kompleks ekolojik değerlendirmeye imkan verecektir. Nehir ekosisteminin 
değerlendirilmesi, abiyotik (hava, su ve sediment) ve biyotik sistemlerin her birinde ayrı 
ayrı çalışmayı gerektirmektedir. 

Nehir ekolojisi ve Avrupa Ülkelerinde nehir/akarsu gibi yüzey sularında ve çevresinde 
kirlenmenin etkileri konularında çok sayıda çalışma mevcuttur. 

Bu çalışmaların çoğu, nehir suları ve sedimentlerin kimyasal, fiziksel ve biyokimyasal 
parametrelerinin incelenmesini içermektedir. 

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınırlan geçen nehirler üzerindeki araştırmalar her iki 
ülke açısından bir öneme sahiptir. Akarsuların kirliliği devlet sınırları ile sınırlandınlamaz 
ve komşu devletleri de etkileyecektir. 

Ortak çalışılan projenin amacı, Türkiye ve Bulgaristan'la ortak olan ve her iki ülke 
açısından da önem arz eden Meriç, Tunca, Arda nehirlerinin farklı bileşenler açısından 
incelenmesi, radyoaktivite ve bazı elementlerin konsantrasyon düzeylerini saptayarak 
kimyasal ve radyolojik olarak incelenmesi, olası risklerin değerlendirilmesi ve bu konuda 
önemli bir veri tabanının oluşturulmasıdır. 

Uluslararası alanda, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'da kullanılan isimlerini yansıtacak 
şekilde "Meriç/Evros/Maritza Basin" olarak yer alan Meriç Nehri havzasını Meriç, Tunca 
ve Arda kolları, anılan havzada Türkiye ve Yunanistan'a göre Ergene Nehri hariç, yukan 
kıyıdaş konumda bulunan Bulgaristan'dan kaynaklanmakta, Türkiye'ye akan Tunca ve 
Arda Nehirleri Edirne ili sınırlan içinde Meriç Nehrine katılmakta ve Meriç Nehri Türkiye 
ve Yunanistan arasında sınır oluşturmak üzere, Ege Denizine döküldüğü Enez'e kadar tek 
kol halinde akmaktadır (http://www.dsi.gov.tr/topraksu.htm). 

Meriç, Rodop dağ silsilesinden (en yüksek tepe olan Rila yamaçlarından) doğar. Enez'de 
Ege'ye ulaşırken bir delta çizer. Buralarda, kollan hariç 490 km uzunluğa erişir. Bu 
uzunluğun 200 km'den fazlası Türk-Yunan sınırını oluşturur. Arda, Rodop dağlanndan 
çıkarak hemen Edirne yakınında Meriç'e karışır. Bu noktadaki uzunluğu, kolları dışında 
220 km'dir. Son bir kaç yüz metresi, yalnız bir kıyısıyla topraklarımızdan akar. Tunca 
Nehri Balkan dağlanndan kaynaklanmaktadır. 240 km olup; 51 km'lik kısmı Türkiye'de 
akmaktadır. 

Meriç nehri Türkiye'nin 10. büyük nehridir. Meriç nehri Türk sınırları içinde ilk olarak 
Edirne kuzeyinde Arda ile kanşır. Bundan sonra Edirne güneyinde Tunca Nehri nehri ile 
birleşir. Uzun bir süre Türk-Yunan sınınnı çizerek akan Meriç Nehri'ne İpsala 
yakınlannda Balabancık Köyü batı kısmında Ergene Nehri karışır. Meriç Nehri İpsala 
güneyinde başlıca iki kola ayrılır. Birinci kol Türk sımnnı terk ederek Yunanistan'a geçer 
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ve Saros Körfezine dökülür. Diğer kol ise bataklıklar oluşturarak Gala gölü gibi 
göllenmeler yaparak Türk topraklarından Enez yakınlarında Saros Körfezine (Ege Denizi) 
dökülür. 

Projenin çalışma programı, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinde yapılacak örneklemeler, 
laboratuvar analiz çalışmaları ve elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi olarak üç ayrı 
aşamada ele alınmaktadır. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

2.1. Edirne İli ve Civarında Yapılan Arazi ve Örnekleme Çalışmaları 

Edirne ili ve çevresinde yeralan akarsularda örnekleme yapılan noktalarda koordinatlar, 
Garmin Etrex Legend model GPS Model koordinat ölçer kullanılarak UTM olarak 
kaydedilmiştir. 

a) Akarsulardan Yüzey Suyu Örneklerinin Alımı: Bu dönemde gerçekleştirilen ilk 
arazi çalışmasında, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinden yüzey suyu örneklerinin alımı 
örnekleme noktalarında koordinatlar kaydedilerek nehirlerin kıyı şeridi takip edilerek 
yapılmıştır. 

b) Akarsulardan Sediment Örneklerinin Alımı: Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinden 
koordinatlar kaydedilerek sediment örnekleri de alınmıştır. 

Belirli bir bölgede doğal radyoaktivite düzeyinin araştırılması ve jeokimyasal çalışmalar, 
birçok aşamada koordineli ve çeşitli analiz metotlarının kullanımım gerektirmektedir. 
Konu ile ilgili tekniklerin ve yöntemlerin kullanılması sonucu elde edilen veriler; bölgeye 
ilişkin kontur haritalarının oluşturulması, aralarındaki korelasyonun araştırılması ve 
sonuçların istatistiksel değerlendirilmesi ile sonuçlandırılır. 

Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinde: 

> Nehirlerin kıyı şeridi boyunca yüzey gama ve doz hızı ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. 

> Sediment örneklerinde gama spektrometrik ölçümler, toplam alfa ve toplam beta 
analizi 

> Su örneklerinde pH, mV, sıcaklık ve iletkenlik ölçümleri, alkalinite, uranyum 
konsantrasyonu, toplam radyum izotopları analizi, toplam alfa ve toplam beta 
analizleri, bazı elementlerin analizleri gerçekleştirilmiştir. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Arazi çalışmaları esnasında şimdiye kadar yaş ve kuru mevsimlerde Meriç nehrinden 45, 
Tunca nehrinden 24, Arda nehrinden de 2 adet su örneği toplanmıştır. Ayrıca Meriç 
Nehrinden 15 sediment, Tıunca nehrinden 7 sediment, Arda nehrinden ise 2 sediment 
örneği alınmıştır. 

Proje çalışmaları henüz devam ettiğinden, Eylül 2009 döneminde araziden yeni 
örneklemeler yapılacaktır. 
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4. TARTIŞMA VE YORUM 

Arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra elde edilecek tüm veriler, nehirlerde dağılım 
haritaları, nehirlerin kuzeyden güneye akış doğrultuları da dikkate alınacak şekilde 
oluşturularak değerlendirilecektir. 
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1. GİRİŞ 

İçme sularının temiz ve berrak olması gerekliliğinin yanı sıra içerisindeki radyonüklidlerin 
müsaade edilebilir sınırlar içerisinde olması da önem taşımaktadır. Bu nedenle son yıllarda 
içme sularındaki radyoaktivitenin bilinmesi zorunlu olmuştur. 

İçme sularındaki radyonüklidlerden birisi de trityumdur. Hidrojenin izotoplarından biri olan 
trityum, çekirdeğindeki nötron fazlalığı nedeniyle radyoaktif özellik gösterir, bir beta parçacığı 
ile bir antinötrino (Ve) yayınlayarak bozunur ve kararlı 3He atomuna dönüşür [1]. 

Trityumun yan ömrü 12.6 yıl, biyolojik yan ömrü 12 gündür. Trityum çekirdeğinden 
yayınlanan eneıjinin maksimum değeri 18.6 keV olup, beta parçacığı ile nötrino arasında 
rastgele bölüşülür [2,3]. 

Yapılan deneyler trityumun hayvan karaciğer hücrelerinde aberasyona, kemik iliği 
hücrelerinde sitolojik zararlı etkiye neden olduğunu, DNA sentezini yavaşlattığını ve çeşitli 
doku hücrelerinde ölümlere neden olduğunu ortaya koymuştur. Kansere yol açar ancak diğer 
radyonüklidlere göre daha az tehlikeli radyonükliddir; çünkü zayıf beta yayınlar ve vücudu 
erken terk eder [2,3]. 

Trityum doğal olarak, atmosferin üst tabakalanndaki azot ve oksijen atomlanyla kozmik 
nötronlann etkileşmesinden, uranyum içeren kayalarda 6Li'nin nötron yakalaması yoluyla 
oluşur [4,5]. Yapay olarak ise 1952-1962 yıllan arasında yapılan termonükleer denemelerle 
atmosfere yüksek miktarda enjekte edilmiştir. Kuzey yanm kürenin atmosfer tabakasına 
enjekte edilen yüksek miktardaki trityumun aşamalı olarak troposfer tabakasına geçmesiyle 
1953 yılından sonraki yağışlann trityum konsantrasyonunda artış gözlenmiştir [1,6]. 

Analizlerimiz sırasında kullandığımız Sıvı Sintilasyon Sayım Sistemi, düşük aktiviteli çevre 
örneklerindeki dedeksiyon kabiliyeti nedeniyle trityum tespitinde yaygın olarak kullanılır. 
Aynca, bu teknikte kullanılan numune hazırlama yönteminin daha kolay ve çabuk olması, Sıvı 
Sintilasyon Sayma Tekniğinin bütün dünyada yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. 

Sayım verimini artırmak amacıyla numune ve spike'lar sayımdan önce damıtma işlemine tabi 
tutulmuştur. Aktiviteleri çok düşük olan numunelerin trityum konsantrasyonları ölçümünde 
yeterli sayım hızına ulaşılabilmesi için 3H içeriği elektrolizle zenginleştirilmiştir. 
Nötralizasyon ve ikinci damıtma işleminin de ardından numuneler sayıma alınmıştır. 
Numuneler için pilot bölge Eskişehir ve civan olarak belirlenmiştir. 

2. DENEYSEL 

Çizelge 1. Araştırma sahasından alınan su örneklerinin trityum seviyeleri 

Sıra 
No 

Numunenin Adı Alınma Tarihi Trityum 
(TU) 

Belirsizlik 
±TU 

1 Sancakaya Çeşme 25.03.2008 7,10 1,60 
2 Eskişehir Şebeke 25.03.2008 4,65 1,20 
3 Sancakaya Şebeke 25.03.2008 8,10 1,80 
4 Eskişehir Kalabak 25.03.2008 4,90 1,25 
5 Sazova Kaynak 25.03.2008 1,35 0,80 
6 Sazova Şebeke 25.03.2008 0,70 0,70 
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2.1. Kullanılan Kimyasallar ve Cihazlar 

Sayımlarımız sırasında su örneklerinin yanı sıra ölçüm tarihinde konsantrasyonu 19993 TU 
olan laboratuar standardı (DWS), analiz sürecinde ve sonrasında oluşacak problemlerin 
gözlenmesini sağlamak amacı ile kullanılan konsantrasyonu 858 TU olan damıtılmış spike 
(RWS) ayrıca laboratuarın kendi yakın çevresindeki 3H içeriği sıfır olan bir doğal su 
kaynağı "ölü su" olarak kullanılmıştır. Ölü su (DW) sadece sayım aşamasında kullanılır 
ve eş zamanlı olarak saydırılır. 

Packard tarafından üretilen Ultima Gold LLT sıvı sintilasyon kokteyli 20 mL'lik plastik 
sintilasyon vialleri (numune kapları) içerisine trityum konsantrasyonunu belirlemek için 
eklenmiştir. Kullanılan plastik vialler, rutin analizlerde cama göre daha düşük 
background'a sahip olması (40K, 226Ra içermez) ve çok daha ucuz olması nedeniyle tercih 
edilmiştir. 1 gr Na2Û2 elektrolit ortamı sağlamak, 3.55 gr PbCİ2 ise ikinci damıtmadan 
önce nötralizasyon için kullanılmıştır. 

Sayımlarımız QUANTULUS -1220 Ultra Düşük Sintilasyon Sayma Sistemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Sıvı sintilasyon cihazının yüksek sayım verimi ve sayım geometrisi, 
düşük-seviyeli çevre numunelerini sayma gibi uygulamalara yönelik bazı çekicilikler 
sunmaktadır. Sıvı sintilasyon sayım sistemleri, çok kanallı analizörler (MCA) ve 
bilgisayar teknolojisi ile geliştirilerek spektrometrik ve çok detaylı bilgi sunabilme 
yeteneğine sahip hale getirilmişlerdir. Sahip olduğu radyoaktif olmayan asimetrik kurşun 
kaplama, ölçüm pozisyonunda kozmik ışınları zayıflatır. Ölçümlerimizde kullandığımız 
sıvı sintilasyon cihazı 20 mL'lik örnek kapları kullanılarak 60 örneği peş peşe 
değerlendirebilme kapasitesine sahiptir. 

2.2. Örnek Hazırlama İşlemleri 

Laboratuara ulaştırılan örnekler analiz sırası gelinceye kadar kapakları açılmadan güneş 
almayacak şekilde bekletilmektedir. Birinci damıtma için 300 mL su örneği yeterlidir. 
Damıtma işlemi, bulaşıcı radyonüklidi çıkarmak, numune kalitesini artırmak, sayım 
sırasında kimyasal bileşikler nedeni ile oluşabilecek hatalı parıldamaları engellemek 
amacıyla uygulanır. 

Birinci damıtma işleminden sonra numuneler elektroliz yöntemiyle zenginleştirilir. 
Aktiviteleri çok düşük olan çevresel suların trityum konsantrasyonlarının ölçülmesinde 
yeterli sayım hızına ulaşılabilmesi için trityum içeriğinin zenginleştirilmesine ihtiyaç 
vardır. 3H içeriği bu yöntem ile 10- 15 kat zenginleştirerek sayılabilir bir büyüklüğe 
yükseltilmektedir. 

Her bir elektroliz hücresi paslanmaz çelikten yapılmış anot ve yumuşak çelikten yapılmış 
katottan meydana gelmiştir. Hücreler tamamen kuru iken tek tek tartılır ve kaydedilir. 
Spike'a ve her bir numuneye ait elektroliz hücrelerine ait 250 mL'lik balon jojelere 
yaklaşık lg Na202 ve numuneden az miktarda ilave edilir. Na202'nin çözünmesi için 
karışım belli aralıklarla çalkalanır daha soma balon jojenin işaretli yerine kadar (250 mL) 
numunenin geri kalan kısmı doldurulur. NaoC^ suyun iletkenliğini düşürdüğü için 
elektrolit ortamı sağlayacak bir aracıdır. Balon jojelerdeki NaOH çözeltisi hücrelerin 
anoduna aktarılır, katotlar anotların içine yerleştirilir ve hücreler yeniden tartılır. Her bir 
hücre numara sırasına göre soğutma tankında kendi bölmesine bağlanır. Tanktaki 
bölmelerden ikisine spike, ikisine ölü su geriye kalan bölmelere ise numuneler yerleştirilir. 
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Elektroliz sırasında açığa çıkacak oksijen ve hidrojen karışımı ile taşınan buhardan dolayı 
numunedeki kayıpları en aza indirmek için elektroliz, soğutma sisteminde yapılır. 5A sabit 
değerindeki akım spike ve numunelere uygulanır. Baştaki hacmin yaklaşık %5' ine kadar 
inildiğinde zenginleşme işlemine son verilir. 250 mL'lik elektrolitin yaklaşık bu seviyeye 
indirilmesi 7-8 gün sürmektedir. Daha sonra hücreler oluşan farklılığı anlamak için 
yeniden tartılır. 

Elektroliz işleminin ardından ikinci damıtma başlar. İkinci damıtma işleminin amacı 
temelde çökeltiyi uzaklaştırmak ve aynı zamanda damıtma nötralizasyonunun 
sağlanmasına yardımcı olmaktadır. İkinci damıtma işlemi birinci damıtma işlemi ile 
hemen hemen aynıdır. Her bir 100 mL'lik damıtma balonuna 3.55 g PbCİ2 ilave edilir. 
PbCİ2 sayım yapabilmek için gerekli olan nötralliği sağlar. 

PbCl2 + 2NaOH İNaCl + Pb(OH)2 (1) 

Sıcaklık yükseldiği zaman Pb(OH)2 PbO ve H20'ya aynşır [7]. 

İkinci damıtma işlemine balonlarda numune kalmayıncaya kadar devam edilir. Damıtma 
işlemi yaklaşık 45 dakika içinde sona ermektedir. Numaralandırılmış vialler kapaklan ile 
birlikte boş olarak tartılır. Toplama tüpündeki damıtma ürünü, zenginleştirilmiş sayıma 
hazır spike 10 mL'ye ayarlanmış pipet ile sayım vialine aktanlır. Sayıma hazır örnekler 
sayım cihazımn içinde termal dengeye ulaşmalan için 2-3 saat bekletildikten sonra sayıma 
başlanır. Viallerin kapaklan kapatılır, iyice çalkalanır ve sayım cihazına yerleştirilir. Bir 
sayım turunda her bir örnek 50 dakika süre ile saydınlır. Bir grup örneğin analizinin 
tamamlanabilmesi için sayım 10 tur tekrar edilir. Bu durumda her bir örnek 500 dakika 
sayılmış olmaktadır. 

Trityum konsantrasyonunun hesabı için (Eş. 1) kullanılır [6]. 

N x A A _ num std y ry 

burada, 

A t o = Numunenin konsantrasyonu (TU), 
Nnum = Numunenin net sayma hızı (sayma/dakika, cpm), 
As,d = Laboratuar standardının ölçüm yapıldığı tarihteki konsantrasyonu (TU), 
Nstd = Laboratuar standardının net sayma hızı (sayma/dakika), 
D = Numunenin alındığı tarih ile ölçüm tarihi arasındaki trityumun parçalanma 

düzeltmesi D=exp (At) 
Z= Zenginleştirme faktörü. 

Numunelerin trityum konsantrasyonlannın hesabı için aşağıdaki işlemler yapılır; 

a) Numuneler ve standartlara ortalama sayma hızlan hesaplamr, 
b) Numuneler ve standartlann net sayma hızlan hesaplamr. 

Nnura=Snum" B 
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NstcFSstd-B 

burada, 

Snum : Numunenin ortalama sayma hızı (sayma/dakika), 
Sstd : Lab std'nın ortalama sayma hızıdır (sayma/dakika), 
B : Background numunesinin ortalama sayım hızıdır (sayma/dakika). 

3. TARTIŞMA VE YORUM 

Numunelerimizin trityum sonuçları 0,73±0,70 ila 8,10±1,80 arasında olup en yüksek değer 
olan 8,10±1,80 Sarıcakaya ilçesinin şebeke suyu, en düşük değer olan 0,73±0,70 ise 
Sazova şebeke suyudur. 

Yaptığımız analizler sonucu alınan numunelerdeki trityum miktarının limit değer olan 839 
TU'nun çok altında olduğu tespit edilmiştir. Numunelerimiz trityum açısından içilebilirlik 
sınırları içerisindedir. 

Nükleer denemelerin yasaklanmasıyla radyoaktif yağışların etkinliğinin azaldığı, analizini 
yaptığımız içme suyu numunelerinde de fark edilmektedir. IAEA'nın kurduğu şebekeye 
dâhil olan Ankara, Antalya ve Adana yağış istasyonlanndan 1963 yılında alınan 
numunelerin trityum konsantrasyonlarının ağırlıklı ortalamalan sırasıyla 2585 TU, 7 10 
TU, 1 150 TU'dur [1]. Analizlerimiz neticesinde elde edilen değerler ise yalnızca 
0,73±0,70 ile 8,10+1,80 aralığındadır. Bulgularımız geçmişteki nükleer testlerin 
etkinliğinin azalmış olduğunun ve trityum konsantrasyonunun doğal seviyelerde 
olduğunun kanıtlanmasında yardımcı olmuştur. 

Analiz sonuçlanndaki belirsizlikler numuneler için yüksek çıkmıştır. Bunun nedenleri 
arasında numune sayısının yetersizliği, sayım süresinin yetersizliği, damıtma, tartımlar ve 
elektroliz sırasında meydana gelen hatalar sayılabilir. 

Çalışmanın laboratuar analizlerinin yapılmasına olanak tanıyan DSİ TAKK. Dairesi 
Başkanlığı İzotop Laboratuan Şube Müdürlüğü'ne ve bilgi altyapısının oluşturulması 
konusunda yardımı ve desteği dokunan Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi personeline 
teşekkürlerimi sunarım. 
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ERZİNCAN KAPLICA SULARINDAKİ DOĞAL RADYOAKTİVİTE 
DÜZEYİ 

Paşa Yalçın Erol Kam 2, Ahmet Bozkurt3* 

1 Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Barbaros Mahallesi, 24030 Erzincan 
2 TAEK, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Altınşehir Yolu 5.km, Halkalı, 34303 İstanbul 

3 Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, 63300 Şanlıurfa 

Bu çalışmada, Erzincan il merkezine 12 km uzaklıkta yeralan Erzincan Ekşisu Kaplıcası 
sularında doğal radyoaktivite düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kaplıcanın 33 °C'deki 
suyu, yörede termal turizm açısından bir cazibe merkezi olup, aynı zamanda şişelenmiş 
maden suyu olarak yurt çapında dağıtılmaktadır. Çalışma kapsamında, Ekşisu Kaplıcası 
civarındaki 13 farklı noktadan su örnekleri alınmış ve 500 ml'lik şişeler içerisinde 
ölçülmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Her örnek, önce literatürde belirtilen şekilde 
radyonüklit analizi için hazırlanmış, daha sonra düşük seviyeli bir toplam alfa-beta 
sayacında (Berthold, LB770-PC 10) sayılarak gross alfa ve gross beta düzeyleri Bq/1 
cinsinden belirlenmiştir. Örneklerdeki ortalama gross alfa düzeyi 0,0325 Bq/1 (Min.: 
0,0004; Maks.: 0,0916; Standart Sapma: 0,0329 Bq/1) ve ortalama gross beta düzeyi 0,1820 
Bq/1 (Min.: 0,0380; Maks.: 0,4441; Standart Sapma: 0,1473 Bq/1) olarak gözlenmiştir. 
Türkiye'nin diğer yörelerinde yapılmış içme suyu çalışmalarıyla kıyaslandığında, bu 
çalışmada ölçülen düzeyler genellikle yüksek çıkmakla beraber, tüm örneklerdeki gross 
alfa değerleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği alfa aktivite konsantrasyonu olan 0.5 
Bq/1'den düşüktür. Ölçülen ortalama gross alfa aktivitesi için toplam yıllık etkin doz 6.65 
|iSv olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sudaki Radyoaktivite, Erzincan 
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TÜRK ÇAYLARININ 137Cs RADYOAKTİVİTELERİ 

Filiz GÜR* 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova-İZMİR 

1986 yılı 26 Nisan günü gerçekleşen Çernobil Nükleer Reaktör kazası sonucunda birçok 
Avrupa ülkesinin yoğun bir şekilde yüksek radyasyona maruz kalmasının yanında Türkiye 
de belirli bir düzeyde bu kazadan etkilenmiştir. Çernobil reaktöründen havaya salınan 

l i t 1 'l/l i 

radyonüklitler içinde en önemlileri 1 J 1I , I J4Cs ve Cs'dir. Reaktörden salınan radyoaktif 
maddelerden oluşan bulut rüzgarın etkisiyle önce Avrupa'nın kuzeyine, sonrada güney ve 
doğusuna sürüklenmiştir. Bu kazanın ilk etkileri ülkemizde kuzey-batı (Trakya) bölgesi ve 
Karadeniz kıyılarında gama radyasyon düzeyinin yükselmesi ile gözlenmiştir. Çevresel 
gama radyasyon düzeylerinde gözlenen bu yükselmeler üzerine Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu tarafından başta Trakya'nın Edirne çevresi ve Karadeniz kıyıları olmak üzere ülke 
çapında bir radyasyon monitoring programı başlatılmıştır. Bu program kapsamında 
çevresel örnekler ve çeşitli besin maddelerindeki (havada, içme sularında, süt ve süt 
ürünlerinde, topraklarda, etlerde, balık ve midyelerde, çay, adaçayı ve ıhlamurda, fındık 
ürününde, sebze ve meyvelerde, tütün ve anason ürünlerinde, sumak ve mahlep 
ürünlerinde, çeşitli baharatlarda, ot ve mercimek samanında) radyonüklitlerin gama 
spektrometrik analizleri Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi (ÇNAEM) ile Ankara 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülmüştür. 1986 yılında Giresun, 
Trabzon, Rize ve Artvin illeri üretimi birinci, ikinci ve üçüncü sürgün kuru çay 
örneklerinde ölçülen toplam beta radyoaktivite düzeyleri en yüksek 30000 Bq/kg ' ın 
üzerinde birinci sürgünde bulunurken, en düşük radyoaktivite yaklaşık 3000 Bq/kg 
civarında üçüncü sürgünde bulunmuştur. Sürgün çaylarda ölçülen bu radyoaktivitenin % 
62'si 137Cs, % 30'u 134Cs ve % 8'i 14 1Ce, 144Ce, 103Ru, 95Zr, 95Nb" dir. 1987 ürünü 
çaylardan üretilen kuru çayda aktivite ölçümlerinin 1500-3500 Bq/kg arasında değiştiği 
saptanmıştır. 1986 ile 1992 yıllan arasında Ünlü ve arkadaşları tarafından yapılmış bir 
çalışmada, çay yapraklarındaki 137Cs aktivite konsantrasyonlarının 13602 Bq/kg' den 201 
Bq/kg'e düştüğü gözlenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye de yoğun bir şekilde tüketilen 
değişik marka çaylardaki 137Cs aktivite konsantrasyonlarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda, marketlerden satın alınan çayların sezyum konsantrasyonları HPGe dedektörün 
bulunduğu gama spektrometre ile ölçülmüştür. Ölçümler sonucunda çaylardaki 137Cs 
aktivite konsantrasyonlarının 15 Bq/kg ile 45 Bq/kg arasında değiştiği bulunmuştur. 
Çaylarda ölçülen bu konsantrasyonlann, 1 37Cs için sınır değer olan 600 Bq/kg' dan küçük 
olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Türk, Çay, 1 37Cs 
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ZKÜ KAMPÜS KÜTÜPHANESİNDE RADON KONSANTRASYONU 
ÖLÇÜMLERİ0 

Mehmet Ertan Kürkçüoğlu1'2*, Bülent Haner 2, Alaattin Yılmaz3, îhsan Toroğlu4 

'Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İsparta, Türkiye 
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ZMYO, Teknik Programlar Bölümü, Zonguldak, Türkiye 

3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Zonguldak, Türkiye 
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, 

Türkiye 

Kapalı mekanlardaki doğal radyoaktivitenin yarısından fazlası radondan 
kaynaklanmaktadır. Radon ve radon ürünlerinin solunması önemli sağlık problemlerine 
neden olabileceği için bina içi radon yoğunluklarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Merkez Kampüs Kütüphanesi'nde CR-39 
nükleer iz dedektörleri kullanılarak elde edilen radon düzeylerine ait ölçümler 
sunulmaktadır. 02.07.2008 ile 02.09.2008 tarihleri arasında Merkez Kütüphane'nin 12 ayrı 
noktasında yapılan ölçümler sonucunda dedektörlerin 24 ile 417Bq/m3 arasında değerler 
kayıt ettiği ve ortalama radon konsantrasyonunun 67Bq/m3 olduğu bulunmuştur. Sonuçlar 
ICRP'nin (Uluslar arası Radyasyondan Koruma Komitesi'nin) iş yerleri için kabul ettiği alt 
limit seviyesi olan 500Bq/m lük değerden daha düşüktür. Ayrıca, kütüphane çalışanları ve 
kullanıcılarının alabileceği yıllık etkin doz değerleri hesaplanmış ve yüksek seviyelerde 
ölçüm kaydedilen yerlerde alınabilecek önlemler üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Radon, bina içi radon konsantrasyonu, CR-39. 
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ÇORUM İLİNDE RADON GAZİ ÖLÇÜMÜ 

Sefa Uzbey1*, Nilgün Çelebi2 

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, ÇORUM 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM), İSTANBUL 

Yerkabuğunda bulunan çok uzun yarı ömürlü doğal radyoaktif kaynakların ve bunların 
bozunma ürünlerinin toprak, kayalar, yapı malzemeleri, gıda maddeleri, su ve hava gibi 
çevresel ortamlardaki varlığı, insanların maruz kaldığı radyasyon ışınlanmalarının temelini 
oluşturmaktadır. Radon, uranyumun bozunumu sonucu oluşan radyumdan gelen ve doğada 
bulunan tek radyoaktif gazdır [1]. Radon gazının kaynağının uranyum olması ve 
uranyumum her yerde farklı miktarlarda bulunması nedeni ile ortamdaki radon değerlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye'de TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)'in 
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde radon için izin verilen konsantrasyon seviyeleri 
yıllık ortalama olarak evlerde 400 Bq/m3, işyerlerinde 1000 Bq/m3 olarak belirlenmiştir 
[2]. Bu çalışmada Çorum İlini temsil edebilecek şekilde, il merkezi ve ilçelerde örnekleme 
birimleri olarak; kamu binaları, konutlar ve işyerleri belirlenmiştir. Belirlenen yerlere 
radon gazı ölçüm detektörleri yerleştirilirken toprak seviyesine yakın alanlar tercih 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; 14 adet kamu binasında ortalama 71,71 Bq/m3, 15 
adet işyerinde ortalama 32,26 Bq/m3 ve 46 adet konutta ortalama 42,34 Bq/m3 

düzeylerinde radon gazı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çorum, Radon gazı, Ölçüm 

RADON GAS MEASUREMENT IN ÇORUM 

The existence of the natural radioactive sources in earth's crust which has long half-life 
and the degradation products of these in the environmental medium such as earth, rocks, 
foods, water, air, forms the basis of radiation which people are exposed to. Radon is the 
unique radioactive gas in the nature and it is made up of radium which is the result of 
uranium degradation. It is necessary to determine the radon concentration because of the 
difference in the concentration of uranium existence in different places. TAEK (Turkey 
Atom Energy Corporation) allows 400 Bq/m3 of radon concentration at houses, 1000 
Bq/m3 at offices per year. In this attempt, government buildings, houses and offices were 
determined as the sampling places in Çorum city center and towns to represent Çorum. 
While disposing the radon measuring detectors, places which are close to the ground level 
were preferred. 74 radon detectors were left in those places for 60 days and in the end the 
detectors were collected while discontinuing the connection of environment and they were 
assessed. According to the results, the average radon gas concentration in 14 government 
buildings is 71,71 Bq/m3, in 15 offices 32,26 Bq/m3 and at houses 42,34 Bq/m3. 

Key Words: Çorum, Radon Gas, Measurement 
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1.GİRİŞ 

Radon renksiz, gözle görülmez, tatsız, kokusuz ve radyoaktif bir gazdır. Radyoaktif 
olmasına karşın kimyasal olarak inaktif olup soy gazlar ailesine mensuptur. 1899 yılında 
Ernest Rutherford ve 1900 yılında Friedrich Ernest Dorn tarafndan keşfedilen radon gazı 
alfa parçacığı yaymakta olup, insanlarn maruz kaldığı doğal radyasyonun en önemli 
kaynağını oluşturmaktadır [3]. 

Özellikle soğuk havalarda evlerin ısıtılması sonucu evdeki basınç az, dışarıdaki basınç 
fazla olduğundan radon konsantrasyonu yükselmektedir. Aynı durum rüzgarlı havalar için 
de geçerlidir. Yaz aylarında iyi havalandırılmış işyeri ve evlerde dışarısı ile basınç farkı 
olmayacağı için ortamdaki radon seviyesi azalmaktadır. 

Radon gazı duyu organları ile gözlenememekte, varlığı ve şiddeti ancak özel olarak 
tasarımlanmış cihazlar vasıtasıyla belirlenebilmektedir [4]. 

Radonun asıl kaynağının uranyum olması nedeniyle radon konsantrasyonu yerkabuğu 
üzerinde bölgeden bölgeye değişiklikler göstermektedir. Radon ev ortamının yanında 
özellikle maden ocaklarında, tünellerde, mağaralarda ve yeraltı sularında daha yüksek 
konsantrasyonlarda bulunmaktadır. 

Şekil 1. U-238'in bozunma şeması 

2. RADON VE BOZUNUM ÜRÜNLERİ 

2.1. Radon 

Radon 1900 yılında F. E. Darn tarafından keşfedilmiş ve havadaki varlığı, ilk olarak 1901 
yılında Elster ve Geitel tarafından bulunmuştur. Simgesi Rn, atom numarası 86 olan radon 
renksiz, doğada bütünüyle radyoaktif olarak bulunan bir gazdır. Radon, doğada var olan üç 
temel radyoaktif bozunma serisinin tek gaz ürünüdür. Bu bozunma zincirlerinin ana 
atomları bütün doğal malzemelerde bulunabilir. Bu nedenle radon, tüm yüzey kaya ve 
toprak parçalarından ve yapı malzemelerinden ortama salınır [5, 6]. Radon, yeryüzünde 
bulunan tüm radyasyon kaynakları içerisinde en yüksek doza maruz kalınan doğal 
radyasyon kaynağıdır. 
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Radon, topraktaki radyumun bozunumuyla oluştuktan sonra atmosfere yayılır. Radonun, 
kuru topraktaki bozunmadan önce ortalama yâyılma mesafesi yaklaşık 1 m' dir. Toprakta 
bulunan radonun yaklaşık % 50'si, yüzeyden 1 m derinlikte ve yaklaşık % 75'i de 2 m 
içinde oluşur [7]. Radonun havadaki yayılma hızı yüksek olup radon ve ürünleri atmosferin 
her yerinde bulunur. Bu nedenle radon konsantrasyonlarının yüksek olduğu bölgeler olası 
uranyum rezervi madenlerinin ipuçlarını vermektedir [8]. 

Radonun 27 izotopu vardır. Üç temel izotopu olan 222Rn, 220Rn ve 2 l 9Rn sırasıyla uranyum, 
toryum ve aktinyum bozunum serilerine ait radyoaktif gazlar olup sırasıyla radon, toron ve 
aktinon olarak da bilinmektedir. Bu izotoplannın yan ömürleri sırasıyla 3,82 gün, 55,6 sn 
ve 3,96 sn [5,6], 220Rn ve Rn' un yan ömürlerinin çok kısa olması nedeniyle ortam 

* 222 220 havasına kanşarak oluşturabilecekleri konsantrasyonlar düşüktür. Doğada Rn, Rn den 22 2 
20 kat daha bol bulunmaktadır. Bu yüzden yapılan radon çalışmalannda özellikle Rn 
üzerinde durulmuştur. 

2.2. Bina İçi Radon Konsantrasyonu 

Genelde insanlar zamanlannm hemen hemen %90'mı kapalı mekânlarda geçirdikleri için 
radona maruz kalmalan önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Evlerde radon 
ölçümü ilk kez 1956 yılında İsveç'te yapılmıştır. Bazı evlerde çok yüksek konsantrasyonda 
radon bulunmasına rağmen bunun söz konusu ölçüm bölgesine özel istisnai bir durum 
olduğu düşünülmüştür. Ancak 20 yıl kadar sonra tüm dünyada değişik ülkelerde geniş 
ölçekli sistematik çalışmalar başlatılmıştır [9]. 

Radonun büyük bir kısmı, binalara, altındaki toprak ya da kayalardan girmektedir (Şekil 
2). Toprak boyunca yükselerek binanın altında sıkışan radon ve diğer gazlar, basınç 
oluştururlar. Evlerdeki hava basıncı genelde topraktaki basınçtan daha düşüktür. Binanın 
altındaki bu yüksek basınç nedeniyle gazlar çatlak ve boşluklardan, bina içine sızarlar [10], 

Şekil 2. Ev içi radon konsantrasyonuna etki eden faktörler 

Radon havadan ağırdır ve yerden genellikle 50 cm mesafede kalma eğilimindedir. Aynca 
özel bir mekanizma söz konusu değilse evin içerisindeki basınç dışandaki basınçtan biraz 
daha düşüktür. Bu nedenle kapalı ortamdaki hava binada kalma eğilimindedir [9]. Bununla 
birlikte binalann üst katlanndaki radon yoğunluklan, zemin katlardakinden daha az 
olmaktadır [11]. 

2.3. Radon Ölçüm Yöntemleri 

Günümüzde kullanılan pek çok radon ölçüm tekniği bulunmaktadır. Bu ölçüm teknikleri 
değişik şekilde sınıflandınlabilmektedir. Radon ve bozunum ürünlerini ölçmek için, aktif 
ölçüm yöntemi ve pasif ölçüm yöntemi olmak üzere iki temel yöntem geliştirilmiştir [12]. 
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Aktif ölçüm yöntemi, elektronik sistemler, pompalar, güç kaynaklan gibi cihazlar 
gerektirmektedir. Aktif sistemde iyon odalan, sintilasyon hücreleri veya spektroskopik 
sayım cihazlan kullanılmaktadır. Pasif ölçüm yönteminde ise termolüminesans detektörler 
veya pasif nükleer iz detektörleri selüloz nitrat (LR-115) veya alil diglikol karbonat (CR-
39) kullanılır. 

3. DENEY VE KALİBRASYON İŞLEMLERİ 

TAEK (Türkiye Atom Eneıjisi Kurumu)'in Türkiye'nin Radon Haritasının çıkanlması 
kapsamında yapılan bu çalışmada tarafıma yaklaşık 100 adet CR-39 Radon Detektörleri 
gönderildi. Bu detektörler daha önce belirlenen çeşitli konut, işyeri ve kamu binalanna 
yerleştirildi. Detektör yerleştirilen yerlerin toprak zeminin hemen üstü olmasına dikkat 
edildi. Her detektör için konulan yerin özelliklerini belirten bir form dolduruldu. 
Detektörleri yerleştirme esnasında insanlara detektörlerin ne olduğu ve ne amaçla 
konulduğu anlatıldı. Radona maruz kalmaması için Aluminyum folyeye sanlmış olan 
detektörler yerleştirme esnasında alüminyum folyeden çıkanlarak evlerin içinde uygun bir 
yere yerleştirildi. Yerleştirilen detektörler ortalama 2 ay (60 gün) civannda konulan yerde 
muhafaza edildi. Bu süre sonunda detektörler toplanırken dış ortamla bağlantısını kesmek 
için aluminyum folyelere sanldı. Bütün detektörler bu şekilde toplandıktan sonra deneysel 
işlemler yapılmak üzere ÇNAEM' e götürüldü. ÇNAEM'de gerekli deneysel işlemler 
ilgili kişilerle birlikte yapıldı. 

3.1. CR-39 Plastiği ve Radon Difüzyon Kabı 

Pasif nükleer iz detektörleri olarak, doğal fon alfa ışını izlerinin düşük olması nedeniyle 
ticari adı CR-39 ve yapısı "allil diglikol karbonat" olan plastik detektörler tercih edilmiştir. 
Radon dozimetreleri ve detektörlerin değerlendirme sistemi Macaristan'da bulunan 
RADOSYS firmasından temin edilmiştir. CR-39 detektörleri 1x1 cm boyutlannda kesilmiş 
ve numaralandınlmış olarak Şekil 3'te gösterilen o23mm x 40mm boyutlannda plastik 
kaplar içine yerleştirilmiştir. 

Şekil 3. Radon Dozimetresi 

3.2. Kimyasal İz Kazıma Ünitesi 

Toplanan detektörlere, üzerindeki alfa izlerinin görülebilir hale getirilebilmesi için 
kimyasal iz kazıma işlemi uygulanmaktadır. İz kazıma işlemi Şekil 5'te görülen banyo 
ünitesinde gerçekleştirilir. Bu işlem için detektörler öncelikle içinde bulunduklan 
dozimetre kabından çıkartılır ve Şekil 5' da verilen görülen her biri on iki adet detektör 
alan slaytlara yerleştirilerek kimyasal iz kazıma işlemine hazır hale getirilir. 
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Kimyasal iz kazıma işlemi için ilk olarak 4 litre saf su, banyo ünitesi içine doldurulduktan 
sonra suyun sıcaklığının 60 °C ye gelmesi beklenir. Daha sonra banyo ünitesindeki saf 
suya toplam 1 kg NaOH, her biri 25 gram olacak şekilde ayarlanmış bir ölçü kabıyla birer 
dakika aralıklarla yaklaşık 40 dakika süren bir işlem sonunda eklenir. 

Şekil 4. Radon banyo sistemi Şekil 5. Slaytlara yerleştirilmiş detektörler 

İşlemin bu şekilde gerçekleştirilmesinin nedeni, NaOH ile su tepkimesi ekzotermik bir 
tepkime olduğu için yüksek miktarda ısı açığa çıkmasıdır. Bu işlemden sonra slaytlara 
yerleştirilmiş şekilde bekleyen detektörler banyo ünitesine yerleştirilerek kimyasal iz 
kazıma işlemi başlatılır. Yaklaşık 4 saat süren bu işlemin ardından slaytlar banyo 
ünitesinden dışarıya alınır ve banyo ünitesinde bulunan NaOH içeren saf su boşaltılır. 
Daha sonra % 25 oranında asit bileşeni içeren (asit bileşeni olarak sıklıkla üzüm sirkesi 
tercih edilir) saf su banyo ünitesine konulan detektörlerin, bu karışımla 1-2 dakika 
yıkanması sağlanır. Banyo ünitesi tekrar boşaltıldıktan sonra banyo ünitesinin içine 4 İt. 
saf su konularak detektörlerin saf su ile yıkanması sağlanır. Yıkama işleminin bitmesinin 
ardından detektörler yaklaşık 1 saat bekletilerek kurumaları sağlanır. Kuruyan detektörler 
okuma işlemine hazır hale gelmiştir. 

3.3. Radon İz Okuma Sistemi 

Radon iz okuma sistemi (Şekil 6), bilgisayara bağlı 500 büyütmeli bir mikroskop ve 
yazılımdan oluşmaktadır. İçinde CR-39 detektörlerinin bulunduğu slaytlar optik okuyucu 
sistemine yerleştirilir. Otomatik radon iz okuma sistemi her bir detektörü 144 eşit parçaya 
bölerek detektörlerdeki izleri sayar. Detektörlerin araştırma boyunca binalarda bekletilme 
süreleri bilgisayara girilerek her bir detektörün bulunduğu ortamın radon aktivite 
konsantrasyonu ve ortam radon yoğunluğu yazılım tarafından hesaplanır. Şekil 7'de 
sistemin bilgisayar ekranında görülebilen alfa izleri yer almaktadır. 

Radon konsantrasyonu belirlenirken detektörlerin fon değerinin (background) tespit 
edilmesi gerekmektedir. Bu işlem için kullanılmamış detektörler ile araştırma esnasında 
kullanılan—detektörler aynı okuma işlemlerine tabi tutulmuş ve araştırma sırasında 
kullanılan 
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Şekil 6 : Otomatik iz okuma sistemi Şekil 7. Bilgisayar ekranında görülebilen alfa 
izleri 

detektörlerin iz yoğunluğu ile kullanılmayan detektörlerin iz yoğunlukları farkından net iz 
yoğunluğu bulunmuştur. İz sayısından hareketle radon aktivite konsantrasyonunun 
bulunabilmesi için, bilinen radon aktivite konsantrasyonlarına karşı gelen iz yoğunlukları 
ile elde edilen kalibrasyon eğrisi Şekil 9'da verilmektedir (Radosys, 2000). Kullanılan 

2 1 3 
Radosys sistemi için kalibrasyon faktörü 2,58 iz sayısı.cm" .Bq.h~ .m olmaktadır. Buna 
göre net iz yoğunluğu, kalibrasyon faktörü ve detektörlerin ortamda kalma süreleri 
kullanılarak ortamdaki radon aktivite konsantrasyonları Denklem 1 kullanılarak 
belirlenmektedir. 

RAC= (D - Df)/S T (1) 

Bu denklemde RAC radon aktivite konsantrasyonunu, D ve Df sırasıyla radona maruz 
kalmış ve kalmamış detektörlerin iz yoğunluğunu (iz sayısı.cm"2), S kalibrasyon faktörünü 
(iz sayısı.cm^.Bq.h"1 .m3 ), T ise detektörlerin binalarda kalış süresini (saat) ifade 
etmektedir. 

O SOO -IOQO 1 5 0 0 
Işınlama (kJBq.h.m"* ) 

Şekil 8. Kalibrasyon eğrisi 

4. DENEYSEL SONUÇLAR 

Yapılan ölçümler sonucunda aşağıdaki tablolarda verilen sonuçlar elde edilmiştir. 
Sonuçlan Kamu binalan, konutlar ve iş yerleri olarak ayn ayrı verdiğimizde aşağıdaki 
sonuçlara ve grafiklere ulaşılmıştır. 

Tablo 1. Kamu binalanna yerleştirilen yerler 
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No Detektör 
No 

Kamu Binasının Adı 
Radon 

Konsantrasyonu 
(Bq/m3) 

1 G15218 Hürriyet I.Okulu. 115 
2 G15212 Kocatepe İ.Okulu 33 
3 G15201 Dodurga Devlet Hastanesi Lojmanı 25 
4 G13189 Mehmetçik Lisesi 135 
5 G15185 M.Y.Okulu Kazan Dairesi 37 
6 G15186 ilçe sağlık Ocağı Lojmanı 30 
7 G15181 YIBO Lojmanı 211 
8 G15165 Müze Müdürlüğü Deposu 43 
9 G15137 Kocatepe I.O. 97 
10 G15134 Meteoroloji 54 
11 G15113 YIBO (Laboratuar) 54 
12 G14755 Dr.Sadık Ahmet İ.O. 6 
13 G14722 Tarım 11 Müdürlüğü 10 
14 G14713 ilahiyat Fakültesi Kazan Dairesi 45 

Ortalama 71,71 

Tablo 2. Konutlara binalarına yerleştirilen yerler 

No Detektör 
No 

Konulan Yer 
Radon 

Konsantrasyonu 
(Bq/m3) 

1 G14668 Düz giriş 53 
2 G14697 Kazan Dairesi 32 
3 G14700 Körücek Köyü 39 
4 G14711 S.M.Y.Okulu Personeli 43 
5 G14719 Düz giriş 61 
6 G14720 Gecekondu 39 
7 G14721 Şahıs-bodrum kat 56 
8 G14723 Uğur(S.M.Y.O) 30 
9 G14764 Düz giriş 16 
10 G15086 Konut 65 
11 G15105 Konut 33 
12 G15132 Laçin ilçesi 37 
13 G15142 Oğuz Gurbetç>ğlu(Düz giriş) 97 
14 G15143 Konut 41 
15 G15144 Gecekondu 29 
16 G15145 Şahıs bağ evi 20 
17 G15147 Bağ evi 62 
18 G15149 Zafer Türkmen 72 
19 G15150 Kapıcı dairesi(Düz giriş) 30 
20 G15151 Konut 42 
21 G15153 Şahıs-Konut 33 
22 G15154 Bağ evi-İçeridere B. 8 
23 G15156 Laçin İlçesi 89 
24 G15157 Gecekondu 34 
25 G15158 İsmail H.Çıkman Öğrenci evi 49 
26 G15159 Dodurga ilçesi 38 
27 G15160 Düz giriş 43 
28 G15161 Köy evi-Alaca 89 
29 G15163 Öğrenci evi 46 
30 G15169 Öğrenci evi 20 
31 G15170 Konut 50 
32 G15172 Bağ evi(Ilıca bağları) 49 
33 G15173 Kazan dairesi 72 
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34 G15178 Bağ evi 73 
35 G15187 Kapıcı dairesi 30 
36 G15192 Körücek Köyü 42 
37 G15193 Bağ evi 36 
38 G15194 Sungurlu Akdere K ö y ü 27 
39 G15195 Köy evi-Alaca 44 
40 G15196 Şahıs konut 20 
41 G15198 Laçin ilçesi 6 
42 G15204 Kapıcı Dairesi 49 
43 G15207 Çiftlik Köyü 23 
44 G15213 Dodurga ilçesi 15 
45 G15216 U m u t Eren 26 
46 G15217 Laçin ilçesi 40 

Ortalama 42,34 

Tablo 3. İşyerlerine yerleştirilen yerler 

No Detektör 
No 

İşyerinin Adı 
Radon 

Konsantrasyonu 
(Bq/m3) 

1 G14691 Bodrum kat-kırtasiye 16 
2 G14709 Nokta dershanesi Kazan dairesi 16 
3 G14712 Köytür piliç 31 
4 G15130 Kuyumcu 25 
5 G15135 Şahıs 44 
6 G15136 Boyacı ' 22 
7 G15141 Çiçekçi-bodrum kat (Mevsim Çiçek) 24 
8 G15155 Zekine Aslan 18 
9 G15162 Leblebici 32 
10 G15168 Yağcı Muhar rem 43 
11 G15188 Kardeşler oto makas 14 
12 G15205 Seçer Emlak 64 
13 G15206 Kuaför(Arif ) 24 
14 G15208 Buhara evler Mah.Muhtr l ığ ı 39 
15 G15219 Eylül Kız Öğrenci Yurdu 72 

Ortalama 32,26 
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Grafik 1. Kamuya ait yerlerde radon konsantrasyon değerieri(Bq/m ) 
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Grafik 2. Konutlarda radon konsantrasyon değerleri(Bq/m3) 

Grafik 3. İşyerderinde radon konsantrasyon değerleri(Bq/m3) 

5.TARTIŞMA VE YORUM 

Her ne kadar dikkat edilirse de doğal radyasyondan tamamen kaçınanlayız. Ancak çeşitli 
önlemlerle bunu minimum seviyeye indirebiliriz. Kapalı alanlar için radon görünmez bir 
tehlike arz etmektedir. Evlerimizde kapalı alan olduğu için bu tehlike söz konusudur ancak 
alınacak bazı önlemlerle ev içlerine radon girişi azaltılabilir . 

Radonun asıl kaynağının uranyum olması nedeniyle radon konsantrasyonu yerkabuğu 
üzerinde bölgeden bölgeye değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle radon 
konsantrasyonunda da ilden ile değişiklikler olmuştur [13]. 

2009 yılına kadar 5012 evde radon ölçümü yapılmış ve Türkiye evleri radon 
konsantrasyonu aritmetik ortalaması 85±48 Bqm"3 olarak hesaplanmıştır. [TAEK]. 

Çorum'da yapılan bu çalışmada ise ev, iş yeri ve kamu kuruluşunda ortalama radon gazı 
konsantrasyonu 42,03 Bq/m3 olarak bulunmuştur. Buna karşın iş yerlerindeki radon gazı 
ortalaması 32,26 Bq/m3, konutlarda 42,34 Bq/m3 ve kamu binalarında ise bu değerin 71,71 -3 
Bq/m olduğu görülmektedir. Buna göre Çorum'da ki radon gazı konsantrasyonunun 
ortalaması Türkiye ortalamasından 20 Bq/m3 daha az olduğu görülmektedir. • 

Kamu binalannda radon gazı konsantrasyonunun yüksek çıkmasının nedenlerinin 
araştırılması ve özellikle kamu binalannda daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılması 
düşünülebilir. 
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S.D.Ü. SABANCI ÖĞRENCİ YURDUNDA CR-39 DETEKTÖRLERİ 
KULLANARAK RADON ÖLÇÜMLERİ 

Gökhan Bayraktar1*, Vahap Karakılıç1, Ali Karadem1, Mehmet Ertan Kürkçüoğlu1'2 

'Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İsparta, Türkiye 
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ZMYO, Teknik Programlar Bölümü, Zonguldak, Türkiye 

Doğal radyasyonun ölçülmesi dünya ölçeğinde 50 yılı aşkın süredir yürütülegelmektedir. Bu 
çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Sabancı Öğrenci Yurdu'nda nükleer iz 
detektörleri kullanılarak elde edilen radon düzeylerine ait ölçüm sonuçları 
sergilenmektedir. Elektrostatik koruması bulunmayan eski tip difüzyon kaplarındaki C R -
39 detektörleri, Sabancı Yurdu'ndaki 8 ölçüm noktasına 17 Şubat ile 16 Mart 2009 tarihleri 
arasında konumlandırılarak ölçüm yapılmış ve ortalama radon konsantrasyonu, ilginç bir 
şekilde İsparta il merkezinde yapılan benzer çalışmalardan 4-5 kat daha düşük bir 
seviyede, 39,3 Bq/m3 olarak saptanmıştır. Ölçüm sonuçları, öğrenci yurduna çok yakın 
olan Bilgi Merkezi'ndeki elektrostatik korumalı yeni tip dedektörlerle yapılan ölçüm 
sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca, yurttaki radon konsantrasyonunun 
yüksekliğe bağlı değişimi belirlenmiş, yurtta kalan öğrencilerin maruz kaldıkları yıllık 
etkin doz eşdeğerleri hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Radon, CR-39, Etkin Doz 

RADON MEASUREMENTS AT S.D.U. SABANCI DORMITORY BY 
USING CR-39 DETECTORS 

Natural radioactivity measurements have been made throughout the world for more than 50 
years. In this study, the results of radon level measurements for Sabancı Dormitory at 
Süleyman Demirel University were presented by using CR-39 , nuclear etched track 
detectors. CR-39 detectors, which in the old type diffusion chambers without electrostatic 
protection, were placed into 8 measurement points in the dormitory between the 
17.02.2009 and 16.03.2009. Unlike the other radiation measurement studies conducted in 
İsparta city, a surprising average radon concentration value of 39,3 Bq/m3 was obtained; 
this was 4-5 times lower than the previous study results. The results were investigated by 
comparing our measurements with the results of the previous measurements at the S.D.U. 
Information Center, which is located near the Sabancı Dormitory. Radon measurements 
were carried out at the Information Center by using new type CR-39 detectors having 
diffusion chambers with electrostatic protection. Furthermore, the variation of the radon 
concentration levels were investigated in terms of the height, and the annual equivalent 
dose values were calculated for the students, who live in the dormitory. 

Key Words: Radon, CR-39, Effective Dose 

* gkhnbayraktar@gmail.com 
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1. GİRİŞ 

Yeryüzündeki kayalarda doğal olarak bulunan farklı seviyelerdeki uranyum ve radyumun 
bozunması sonucu, kaya katmanları arasında radon ve radon ürünlerinin sürekli olarak 
üretildiği bilinmektedir [1], Radon gazı ve bozunma ürünlerinin katmanlar arasındaki 
boşluk ve çatlaklardan hava veya su vasıtasıyla taşınarak binaların içerisine sızması 
mümkündür [2]. Bir soygaz olan radonun binalara girişi; bina civarındaki uranyumca 
zengin kayaların varlığıyla, bina zemininin oturduğu topraktaki radon içerikli toprak 
gazının sızmasıyla, bina yapımında kullanılan inşaat malzemelerinde bulunan radyoaktif 
elementlerle, kullanma suyu, bina dışındaki hava ve doğalgaz ile radonun bina içine 
taşınma mekanizmalarıyla ilişkilendirilebilir. Havadan yedi buçuk kat daha ağır olan radon 
gazı [3], iyi havalandırılmayan kapalı mekanlarda zamanla birikebilmekte, binalarda 
birikmediği dururumda ise atmosfere yayılmaktadır. 

Canlıların doğal radyasyon nedeniyle aldığı yıllık ortalama etkin dozun yaklaşık yarısı 
radon ve radon ürünlerinin solunmasından kaynaklanmaktadır [4]. Kapalı mekanlarda bu 
oran daha da yükselebilmektedir. Radon gazı solunum sistemiyle ya da hücrelerle 
doğrudan etkileştiğinde kansere yol açabileceğinden, yüksek seviyedeki radon ve radon 
ürünlerine uzun süreli maruz kalınması akciğer kanseri riskini arttırmaktadır. Akciğer 
kanserine neden olan en tehlikeli maddeler listesinde radon, Amerika Birleşik 
Devletleri'nde sigaradan sonra akciğer kanserinin ikinci en sık nedeni olarak yerini 
almıştır. EPA (Environmental Protection Agency: Çevre Koruma Örgütü) Amerika'da 
akciğer kanserinden bir yılda ölen 160 000 kişiden yaklaşık 21 000 inin ölümünün 
radondan kaynaklandığını bildirmektedir [5]. İyi havalandırılmayan kapalı mekanlarda 
birikerek yüksek seviyelere ulaşabilen radon gazı ile sigaranın etkileşimi ise sinerjiktir. [6]. 
Binanın yapımında kullanılan malzemelerin içerdiği radyum miktarı, binanın dizaynı ve 
havalandırma sistemi, zeminin geçirgenliği ve binanın yüksekliği gibi etkenler, 
meskenlerde radon ve radonun bozunma ürünlerinin solunmasından dolayı maruz kalınan 
dozların miktarında önemli farklılıklara neden olabilmektedir [7]. Ayrıca kansere 
yakalanma riski açısından genellikle eski binaların zemin katları daha büyük risk 
içermektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kapalı mekanlarda radon gazı düzeylerinin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye genelindeki 27 il veya ilçeden 
rasgele seçilmiş 1414 evin (yaz ve kış dönemindeki üçer aylık periyotlarda CR-39 
detektörlerinin yer aldığı pasif ölçüm tekniğinin kullanılarak) taranmasıyla gerçekleştirilen 
ölçümlerde radon yoğunluğu düzeylerinin 10 ile 380 Bq/m3 aralığında değiştiği 
bulunmuştur. Türkiye'deki illerin üçte birinin tarandığı bu çalışmada, ülke ortalamasının 
35+12 Bq/m3 olduğu saptanmıştır [8]. Bu çalışma kapsamında incelenen mekanların %98 
inde radon gazı düzeyinin 200 Bq/m3 ten daha düşük olduğu da vurgulanmaktadır. İsparta 
ili özeli için rapor edilen radyolojik ölçümler [9-14] ve TAEK'in hazırlamakta olduğu 
radon haritası ele alındığında, İsparta'nın atmosferik radon seviyesi bakımından Türkiye 
genelinde en riskli illerden biri olduğu görülmektedir. Pasif ölçüm tekniğinin kullanıldığı, 
İsparta il merkezi ile Eğirdir ve Yalvaç ilçelerindeki evlerin atmosferik radon 
konsantrasyonunu ölçmeye yönelik bir çalışmada, il merkezi için seçilen 25 evdeki radon 
yoğunlukları 4 mevsim boyunca CR-39 detektörleri kullanılarak ölçülmüştür. 
Havalandırma ve bina yaşının evlerdeki radon düzeyi üzerindeki etkisinin incelendiği bu 
çalışmanın sonucunda, İsparta il merkezinde bulunan meskenlerdeki radon yoğunluğunun 
aritmetik ortalaması 164 Bq/m3 olarak saptanmıştır. [10]. İsparta il merkezindeki 7 
yerleşim birimi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde aktif ölçüm tekniği kullanılarak 
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AlphaGuard cihazı ile yapılan başka bir çalışma sonucunda ise, bu 8 mahaldeki atmosferik 
radon konsantrasyonu ortalaması 198 Bq/m3 olarak belirlenmiş, Sabancı Kız Öğrenci 
Yurdu'nun bulunduğu üniversitedeki radon düzeyi ise 372 Bq/m3 olarak saptanmıştır [11]. 
Pasif ölçüm tekniğinin kullanıldığı diğer bir çalışma, Sabancı Yurdu'na çok yakın bir 
konumda bulunan S.D.Ü. Bilgi Merkezi'ne yerleştirilen nükleer iz dedektörleriyle 3 Aralık 
2008 ile 8 Şubat 2009 tiarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve kütüphanedeki ortalama radon 
yoğunluğu 188 Bq/m3 olarak bulunmuştur. [12]. Bu değerler, İsparta'nın Türkiye 
genelinde ortalama radon konsantrasyonu bakımından yüksek yoğunlukta radona sahip 
birkaç ilden birisi olduğunu doğrulamaktadır. Bu nedenle İsparta ili için radon 
konsantrasyonunun ve radon davranışının yakından takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
yukarıda belirtilen atmosferik radon ölçümleri haricinde, İsparta ili için gerçekleştirilmiş 
radyolojik incelemeler arasında Davraz ve Gölcük'te yapılan doğal gamma radyasyonu 
ölçümleri [13] ve Yalvaç'ta yapılan doğal fon radyasyonu düzeylerinin [14] araştırılmasına 
yönelik çalışmalar da sayılabilir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda yapılan radon yoğunluğu 
ölçümlerinin sergilendiği bu çalışmanın devamında, elektrostatik korumasız difüzyon 
kaplarına yerleştirilmiş CR-39 detektörlerinden kısaca bahsedilmekte ve kullanılan analiz 
yöntemi tanıtılmaktadır. Daha sonraki bölümde ise elde edilen bulgularla birlikte, yurt 
çalışanları ile yurtta kalan öğrencilerin maruz kaldıkları yıllık etkin doz eşdeğerleri 
verilmektedir. 

2. MATERYAL VE METOT 

Radon, uranyumun bozunumu sonucu oluşan, radyumdan gelen, elektrik iletkenliği 
olmayan, ısıl iletkenliği ise çok düşük olan, -61,8° C ta sıvılaşan ve -71° C ta donan 
radyoaktif bir gazdır [3]. Radon gazının varlığı, renksiz, kokusuz ve tatsız olmasından 
dolayı ancak özel olarak üretilmiş cihazlar kullanılarak çeşitli yöntemlerle saptanabilir. Bu 
yöntemler, ölçümlerin doğal şartlar altında ve yerinde yapıldığı pasif ölçüm tekniği ve 
radon konsantrasyonu ölçülecek numunenin yerinden alınarak dedeksiyon yapan cihaza 
götürülmesi prensibine dayanan aktif ölçüm tekniği olmak üzere başlıca iki kategoride 
sınıflandırılabilir. [15]. Yapılacak çalışmalarda kullanılacak teknik, radyasyon ölçümünün 
amacına uygun olacak biçimde belirlenmelidir. 

CR-39 nükleer iz detektörlerinin bina içi atmosferik radon ölçümlerinde kullanılması, 
uzun süreli ortalama bir radyasyon konsantrasyonu elde edilmesi açısından tercih edilen ve 
eş zamanlı birden çok noktada ölçüm yapmayı mümkün kılan oldukça ekonomik bir pasif 
ölçüm yöntemidir [12]. 

Bu çalışmada, radon yoğunluğunu ölçmek için radon ürünlerini filtre ederek yalnız radon 
gazını geçiren, elektrostatik koruması bulunmayan (eski tip) difüzyon kaplan içerisine 
yerleştirilmiş pasif nükleer iz detektörleri (CR-39 detektörleri) kullanılmıştır (Şekil 1). 
Selüloz asetat, polikarbonat veya alil diglikol karbonat gibi plastik maddelerden yapılmış 
ve film tabakalanndan oluşmuş plakalar olan bu nükleer iz detektörleri difüzyon kabının 
kapağı içinde bulunmaktadır (Şekil 1). Dokunma ve sürtünme gibi nedenlerden dolayı 
statik olarak yüklenebilme riski bulunan bu tip detektörlerde, ölçüm yapılacak ortamın 
havasmdaki zerrecikler kap yüzeylerinde birikerek kabın gözeneklerini tıkayabilir. Bu 
durum kaptaki difüzyonun verimli bir şekilde gerçekleşmesini engelleyebilir. 
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Sabancı Yurdu'ndaki radon düzeylerinin ölçülebilmesi için Şubat-Mart 2009 aylan 
arasında bu birimdeki 8 farklı noktaya (Çizelge 1) bırakılan CR-39 detektörleri 
toplandıktan sonra alüminyum folyolar içerisine hava almayacak şekilde konularak analiz 
işlemi için SANAEM (Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi) Sağlık Fiziği 
Laboratuan'na gönderildi. 

Şekil 1. Elektrostatik korumasız difüzyon kabı ve kabın kapağı içerisinde bulunan CR-39 
detektörü. 

Analiz işlemi sırasında detektör plakalannm kayıt ettikleri alfa izlerinin sayılabilmesi için 
kimyasal iz kazıma işlemi uygulanmaktadır. Bu amaçla Radobaht haznesinde %75 saf su 
ve %25 NaOH olacak şekilde hazırlanan çözelti içerisinde 90°C sabit sıcaklıkta ve 4 saat 
boyunca banyo yaptınlan CR-39 plakalanndaki izler (Şekil 2) belirgin hale gelmektedir 
[12], Daha sonra plakalar üzerindeki izler optik bir sistem olan Radosys ünitesinde 
okunarak iz sayısı saptanmaktadır. Radon yoğunluğu, alfa iz sayısı ölçümlerinden 
faydalanılarak; 

Radon Konsantrasyonu (RAC) -
d x k f x 1000 

0 ) 

formülü ile hesaplanır. Eşitlik 1 'deki yoğunluk (d), optik sistem tarafından taranan plaka 
yüzeyi üzerindeki iz sayısından saptanmakta, s, detektörlerin incelenen birimde radon 
ölçümü yaptıklan süreyi saat cinsinden göstermektedir. Yukandaki eşitlikte kullanılan k f , 
kalibrasyon faktörü üretici firma tarafından belirlenmektedir ve değeri 45,74 
(kBq/m3)/(iz/saat) tir [12]. 
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Şekil 2. Kimyasal iz kazıma işlemi uygulandıktan sonra CR-39 plakalan üzerinde belirgin 
. ' hale getirilmiş alfa parçacıklannm izleri. 
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Ölçümlerin yapıldığı Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, Süleyman Demirel Üniversitesi merkez 
yerleşkesinde olup YURT-KUR Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. 250 öğrenci kapasiteli olan 
yurt 4 katlıdır ve öğrenciler 4 kişilik odalarda barınmaktadır. Birimde vardiyalı olarak 20 
kişi çalışmaktır. Binanın birinci, ikinci ve üçüncü katlarının mimari yapısı aynıdır, son 
katta ise yemek salonu ve mutfak bulunmaktadır. Bina mimari yapısı bakımından oldukça 
iyi bir hava döngüsüne sahiptir. Bina içi radon seviyesi havalandırmaya bağlı olarak 
önemli değişimler gösterdiğinden [16], iyi havalandırılan yurt binasındaki radon 
düzeylerinin il ortalamasından daha düşük seviyede çıkması beklenen bir sonuçtur. 

3. BULGULAR 

Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 8 ölçüm noktasında 2.7 gün süreyle radon gazına maruz 
bırakılan nükleer iz detektörlerinin SANAEM'de yapılan analizi sonucunda detektörlerin 
radon yoğunluğu için 7,8 Bq/m3 ile 86,1 Bq/m3 arasında değerler kayıt ettiği ve ortalama 
konsantrasyonun 39,3 Bq/m3 olduğu saptanmıştır (Çizelge 1 ve Şekil 3). 

Çizelge 1. Sabancı Yurdu'na yerleştirilen eski tip CR-39 detektörlerinin yerleri ve bu 
birimlerde ölçülen radon seviyeleri. 

Sıra No Konumlandırıldığı Yer Süre (Gün) RAC (Bq/m3) 
1 Giriş Katı Lobi 27 7,8 
2 Giriş Katı Öğrenci İşleri Kor idoru 27 86,1 
3 1. Kat A Kor idoru 27 58,6 
4 2. Kat A Kor idoru 27 43,8 
5 2. Kat B Kor idoru 27 38,8 
6 3. Kat A Kor idoru 27 18,4 
7 3. Kat B Kor idoru 27 42,4 
8 4. Kat Bulaşıkhane 27 18,4 

ORTALAMA 39,3 

Sabancı Yurdu'ndaki ölçümler sınır değerleri açısından incelendiğinde, giriş kapısının 
bulunduğu zemin katındaki lobinin konsantrasyonu 7,8 Bq/m3 ile en düşük düzeyde 
çıkarken, aynı kattaki ikinci istasyon olan öğrenci işleri koridorunda 86,1 Bq/m3 değerinde 
en büyük okuma kayıt edilmiştir. Aynı kattaki iki ölçüm noktası arasında gözlenen bu 
farkın başlıca nedeni giriş kapısının sürekli açılmasından kaynaklanan iyi havalandırmanın 
etkisi olabilir. Elde edilen diğer ölçümlerin kat yüksekliği arttıkça azalma eğiliminde 
oldukları gözlenmektedir (Çizelge 1 ve Şekil 3). Sabancı Yurdu binası için radon 
konsantrasyonunun yükseklikle değişimini belirlemek amacıyla çizilen Şekil 4'deki 
grafikten de görülebileceği gibi katlardaki radon düzeyi ortalaması kat yüksekliğine bağlı 
olarak düşmektedir. SANAEM tarafından bildirilen %20 lik hata payları dikkate alınarak 
çizilen bu grafikten Sabancı Yurdu'ndaki radon düzeyinin (RD), kat yüksekliği (K) ile 

RD = 64,7-8,5K (2) 

bağıntısı ile doğrusal olarak değiştiği söylenebilir. Bu eşitlikteki kat seviyesi çarpanı K, 
giriş katı seviyesi için 1 değerinden başlayarak her kat için birer birer artmakta ve 
bulaşıkhanenin bulunduğu 4. kat için 5 değeri ile son bulmaktadır. 
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Ölçüm Noktası 

Şekil 3. Sabancı Kız Yurdu'ndaki birimlerin radon konsantrasyonları (grafikteki ölçüm 
noktalarının sıralaması Çizelge 1 ile uyumlu olacak biçimde gösterilmektedir). 

GİRİŞ 1.KAT 2.KAT 3.KAT 4.KAT 

Şekil 4. Sabancı Kız Öğrenci Yurdu için radon yoğunluğunun kat yüksekliğine bağı değişimi. 
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Maruz kalınan alfa radyasyonunun belirlenebilmesi için yurttaki 39,3 Bq/m3 lük ortalama 
radon konsantrasyonu değerinden hareketle öğrenci ve çalışanların aldıkları yıllık etkin doz 
eşdeğerleri, (YEDE) 

YEDE = RAC x F x EEC x BMF x 8760 (saat/yıl) (3) 

formülü ile hesaplanmıştır. Bu bağıntıdaki RAC, Bq/m3 cinsinden birimdeki ortalama 
radon konsantrasyonu olup F ise radon ile bozunma ürünleri arasındaki denge faktörünü 
göstermektedir ve 0,4 değerinde alınmıştır [17]. Eşitlik 3'deki EEC faktörü 9,0x10"9 

(Sv/saat) (Bq/m3) değerindedir [18]. Bina içi meşguliyet faktörü (BMF) yurt öğrencileri 
için 0,8 alınmış ve buna göre öğrencilerin alacakları yıllık etkin doz eşdeğeri 0,99 mSv/yıl 
olarak hesaplanmıştır. Çalışanların ise günde 8 saat mesaide bulundukları göz önüne 
alındığında, maruz kalacakları doz miktarının 0,41mSv/yıl değerinde olduğu saptanmıştır. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

TAEK'in Türkiye genelinde hazırlamakta olduğu radon haritası ve il merkezinde yapılan 
önceki çalışmalar İsparta'nın radon seviyesi bakımından oldukça riskli bir il olduğunu 
göstermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Sabancı Kız 
Öğrenci Yurdu'ndaki radon düzeyinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmada, 
yurttaki ortalama radon yoğunluğu 39,3 Bq/m3 olarak saptanmıştır. ICRP'nin 
(International Commission on Radiological Protection) meskenler için öngördüğü 200-
600 Bq/m3 lük radon limit düzeyleri göz önüne alındığında [19], yurttaki radon gazı 
seviyesinin insan sağlığı bakımından herhangi bir risk oluşturmadığı açıkça görülmektedir. 

Î1 merkezinde yapılmış önceki çalışmaların bulgularından 4-5 kat daha düşük olan bu 
sonuç oldukça şaşırtıcıdır. Yurt ölçümlerinden birkaç ay önce yapılmış ve yurda 300 m. 
uzaklıkta bulunan S.D.Ü. Bilgi Merkezi'nde tespit edilen 188 Bq/m3 lük ortalama radon 
konsantrasyonu [12] ile karşılaştırıldığında, aynı yerde ve neredeyse aynı dönemde 
gerçekleştirilen iki ölçüm arasında gözlemlenen bu farlılık özellikle ilgi çekicidir. Yurt 
ölçümlerinin sonuçlarıyla önceki çalışmaların bulguları arasındaki bu uyumsuzluğun 
nedenleri; havalandırma koşullarının farklılığından, ölçüm sürelerinin farklılığından, 
ölçümlerde kullanılan detektörlerin konulduğu kapların elektrostatik korumaya sahip olup 
olmamasından, analiz ve okuma işlemlerinde oluşabilecek muhtemel hatalardan 
kaynaklanmış olabilir. 

Türkiye ortalamasından biraz daha yüksek bir radon düzeyinin tespit edildiği Sabancı 
Yurdu'nda, çalışanlarının ve öğrencilerin maruz kaldıkları yıllık etkin eşdeğer doz 
miktarları ise sırasıyla 0,41 mSv/yıl 0,99 mSv/yıl olarak saptanmıştır. ICRP-65 raporu ile 
alınabilecek yıllık etkin doz 3-10 mSv arasında sınırlandırıldığından [19], Sabancı Kız 
Öğrenci Yurdu çalışanları ve yurt öğrencileri için hesaplanan yıllık etkin doz değerlerinin 
bu sınırlar altında kaldığı söylenebilir. Ayrıca bu çalışmada, yükseklik ile radon yoğunluğu 
arasındaki ilişki de incelenmiş, Sabancı Yurdu için beklentilerle uyumlu bir biçimde, kat 
yüksekliği arttıkça radon seviyesinin azalma eğiliminde olduğu gözlenmiştir. 

Yıllık radon ölçümlerinin yapılacağı benzer çalışmaların il geneline yayılması, İsparta'daki 
radon davranışının sağlıklı bir biçimde belirlenebilmesi ve il radon haritasının 
çıkarılabilmesi açısından faydalı bir bilgi birikimi oluşturacaktır. 
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GAMA IŞINLARI İLE IŞINLANMIŞ ŞEKER ÖRNEKLERİNİN ESR 
TEKNİĞİ İLE TEŞHİS EDİLMESİ 

Canan Aydaş*, Birol Engin, Talat Aydın, C. Tuğrul Zeyrek 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğit im Merkezi, 06983 Kazan, Ankara, 
Türkiye 

Işınlanmış beyaz şeker örneklerinin ışınlanmamış olanlarından doğru bir şekilde ayırt 
edilebilmesi için ESR spektroskopisinin kullanımı incelendi. Işınlama sonucu oluşan 
sinyalin şiddetine radyasyon dozu ve bekleme süresinin etkisini araştırmak için bir seri 
deney yapıldı. Şeker örnekleri Co60 gama kaynağı ile 0.1-8 kGy doz aralığında ortam 
koşullarında ışınlandı. Işınlanmış ve ışınlanmamış örneklerin ESR spektrumlarında detekte 
edilebilir açık bir fark vardı ve ışınlanmış örneklerin karakteristik spektrum verdikleri 
gözlendi. Çalışılan doz aralığında (0.1-8 kGy ) radyasyon etkisiyle oluşan merkezi sinyalin 
(g = 2.0010) şiddetinin artan dozla arttığı gözlendi. Işınlanmış (1, 3 ve 8kGy) şekerin 
radyasyon etkisiyle oluşan ESR sinyalinin kararlılığı 67 gün boyunca izlendi. Oda 
sıcaklığında uzun dönem sinyal azalması ışınlamadan 67 gün sonra ESR tekniğinin 
ışınlanmış şekeri detekte edebileceğini gösterir. Bu sonuçlar beyaz şekerin gıda ışınlama 
sürecinde ve bir radyasyon kazası durumunda bir dozimetrik materyal olarak 
kullanılabileceğini gösterir. 

Anahtar Kelimeler: ESR, Şeker, Dozimetre, Işınlanmış Gıda Dedeksiyonu 

IDENTIFICATION OF GAMMA IRRADIATED SUGAR SAMPLES 
WITH ESR TECHNIQUE 

The use of Electron Spin Resonance (ESR) spectroscopy to accurately distinguish 
irradiated from unirradiated white sugar samples was examined. A series of experiments 
was carried out in order to investigate the effect of irradiation dose and length of storage on 
the strength of radiation-induced signal. Sugar samples were irradiated at ambient 
conditions in the dose range of 0.1-8 kGy by Co60 gamma source. There was a clear 
detectable difference in the shape of signals from irradiated and non-irradiated samples, 
and signals from irradiated ones have a characteristic shape. It was observed that the 
intensity of the radiation-induced central ESR signal (g = 2.0014) increased with 
increasing gamma dose value in the dose range studied (0.1-8 kGy ). The stability of the 
radiation-induced ESR signal of irradiated (1, 3 and 8kGy) sugar was studied over a 
storage period of 67 days. Long-term decay data at room temperature shows that ESR 
technique could be used to detect irradiated white sugar during the 67 days after 
irradiation. The results show that white sugar can be a useful material for dosimetry in the 
case of a radiation accident and food irradiation process. 

Keywords: ESR, Sugar, Dosimetry, Dedection of Irradiated Food 
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1.GİRİŞ 

Elektron Spin Rezonans (ESR) spektroskopisi net elektronik manyetik momente sahip olan 
birimlerden oluşmuş sistemlere uygulanabilen bir tekniktir. Elektronik manyetik momente 
yörünge ve spin hareketlerinden katkı gelir. Manyetik momente sahip birim, atom, 
molekül, molekül parçası, iyon veya katı örgü içindeki bir kusur olabilir. Bu birimlerin 
örnek içindeki konumları, etkileşmeleri, dinamik yapılan ESR spektroskopisi yardımı ile 
incelenebilir. 

Çeşitli malzemelerin karakterizasyonu ve radyasyonla ışınlama sonucu oluşan etkilerin 
yanısıra ESR tekniğinin en önemli uygulama alanlarından birisi de radyasyon doz 
ölçümünde kullanılmasıdır [1]. Radyasyon doz ölçüm yöntemleri, genelde radyasyonun 
organik veya inorganik maddelerde oluşturduğu etkilerin dedekte edilmesi esasına dayanır 
[1]. İyi bir dozimetre malzemesi bol ve ucuz olmalı, basit, çabuk ve duyarlı doz ölçümü 
yapmaya olanak vermelidir. Tüm bu özelliklere sahip bir malzeme olan şeker örneklerinin 
iyi bir kaza dozimetresi olabileceği ESR tekniği kullanılarak gösterilmiştir [2-6]. ESR 
tekniği ile doz belirleme, radyasyona maruz kalan toz şeker örnekleri içinde oluşan ve 
artan radyasyon dozu ile artan serbest radikallerin miktarına dayanır . Oluşan bu serbest 
radikallerin miktarı ESR tekniği ile belirlenerek soğurulan doz miktarı ölçülür. Işınlama 
sonucu şeker örneklerinde oluşan serbest radikal ESR sinyallerinin ortam sıcaklığında 
kararlı olması ve geniş bir doz aralığında sinyal şiddetlerinin doz ile artacak şekilde 
değişmesi, doku eşdeğeri olmalan (etkin atom numarası = 6.92) ve örnek hazırlama 
işleminin basit olması şeker örneklerinin dozimetre olarak kullanılması ihtimalini 
güçlendirmiştir [7-10]. 

Bu çalışmada ülkemizde üretilen ve neredeyse her ortamda bulunması muhtemel beyaz toz 
şeker örneklerinin temel dozimetrik özellikleri ESR tekniği ile incelenerek bu örneklerin 
ani bir radyasyon kazası sonrası kaza dozimetresi olarak kullanılıp kullanılmayacaklannın 
belirlenmesi amaçlanmıştır 

2.DENEYSEL 

Bu çalışmada kullanılan beyaz toz şeker örnekleri Ankara' daki değişik marketlerden 
temin edilmiştir. Toz şeker örnekleri üzerinde herhangi bir fiziksel veya kimyasal işlem 
uygulanmamış örnekler satın alındığı biçimde incelenmiştir. Kullanılan şeker örneklerinin 
saflığı % 98-99 civanndaydı. Toz şeker örnekleri TAEK, Sarayköy Nükleer Araştırma ve 
Eğitim Merkezinde bulunan 1.1 kGy/saat doz hızına sahip 60Co gama kaynağı ile 0.1-8 
kGy doz aralığında oda sıcaklığında havaya açık şekilde ışınlanmışlardır. Işınlama 
işleminden sonra örnekler oda sıcaklığında ve karanlık ortamda plastik kutular içerisinde 
muhafaza edilmiştir. Şeker örneklerindeki nem (su miktarı) ESR spektrometresinde 
mikrodalgalan soğurabileceğinden örneklerin ışınlama sonrası düşük nem ortamlannda 
tutulmasına da özen gösterilmiştir. 

ESR ölçümleri oda sıcaklığında Bruker e-scan X-band spektrometresinde alınmıştır. 
Deneysel çalışmalar süresince kullanılan spektrometre parametreleri Tablo 1' de 
verilmiştir. 
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Tablo 1. Spektrometre parametreleri ve kullanılan değerler 

Spektrometre 
Parametreleri 

Spektrometre 
Parametre Değerleri 

Mikrodalga frekansı 9.8 GHz 

Mikrodalga gücü _ 1.58 mW 
Modülasyon Alanı 
Genliği 1 G 

Merkezi Magnetik Alan 3488 G 

Tarama Aralığı 100 G 

Tarama sayısı 10 

Tarama zamanı 5,24 s 

Kazanç 3,17x 102 

Tüm ESR ölçümlerinde eşit miktarlarda (100 mg) şeker örnekleri kullanılmıştır. 
Çalışmalar süresince ışınlanmış şeker örnekleri ile kıyaslanmak üzere ışınlanmamış 
(kontrol) şeker örnekleri de kullanılmıştır. ESR spektrumlarının çift katlı integrali alınarak 
ESR spektrumlan altında kalan alanlar hesaplanmıştır. Bulunan ESR sinyal alanları bu 
çalışmada ESR spektrum şiddetleri olarak kullanılmıştır . Şiddet (alan) değerleri keyfi 
birim (k.b) olarak gösterilmiştir. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Bu çalışmada Türkiye'de üretilen ışınlanmış beyaz toz şeker örneklerinin Elektron Spin 
Rezonans (ESR) tekniği ile TAEK, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Teknoloji Bölümü, Dozimetri Birimindeki laboratuvarlarda teşhis edilip edilemeyecekleri 
araştırıldı. Şekil l ' de ışınlanmamış (kontrol), 5 ve 8 kGy gama dozları ile ışınlanmış şeker 
örnekleri için kaydedilen ESR spektrumlan verilmiştir. Şekil 1 'de görüldüğü gibi 
ışınlanmamış (kontrol) beyaz toz şeker örneklerinde herhangi bir ESR sinyali dedekte 
edilemedi. Farklı dozlarda ışınlanan şeker örnekleri için kaydedilen ESR spektrumlannın 
aynı biçimde ve çok çizgili karmaşık spektrumlar verdiği gözlendi.Bu durum ESR tekniği 
kullanılarak ışınlanmış şeker örneklerinin ışınlanmamış olanlanndan net bir şekilde ayırt 
edilebileceğini göstermektedir. Çok çizgili spektrum yapısı spektrumun birden fazla 
serbest radikal tarafından oluşturulduğu biçimde yorumlanabilir. Literatürde bu spektrumu 
oluşturan serbest radikallerin yapısını araştıran çalışmalar bu yorumu desteklemektedir 
[11]. Bu çok çizgili spektrumun merkezi çizgisine ait spektroskopik yanlma çarpanı değeri 
g = 2.0010 olarak ölçüldü (Şekil 1). 
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Şekil 1. Işınlanmamış (kontrol), 5 kGy ışınlanmış ve 8 kGy ışınlanmış beyaz toz şeker 
örnekleri için ESR spektrumları 

Artan ışınlama dozu ile ESR spektrumlannın biçimleri, spektrumu oluşturan çizgilerin 
tepeden tepeye genişlikleri (AHPP) ve spektroskopik yarılma çarpanı (g) değerleri 
değişmemiştir. Buna karşılık ESR spektrum şiddetinin (toplam spektrum alanının) lOOGy -
8 kGy doz aralığında artan ışınım dozu ile arttığı gözlenmiştir (Şekil 1). Diğer bir deyişle 
ışınlama dozu arttıkça şeker yapısında oluşan organik kökenli serbest radikallerin sayısı 
artmaktadır. Işınlama dozu ile ESR sinyal şiddeti arasındaki matematiksel fonksiyonu 
belirlemek için değişik fonksiyonlar denendi. Işınlama sonucu oluşan ESR spektrum 
şiddetinin artan ışınlama dozu ile 3. dereceden polinom eğrisine uyacak şekilde arttığı 
belirlendi. Şekil 2'de beyaz toz şeker örneğine ait doz-cevap eğrisi ve deneysel verilere en 
iyi uyan matematiksel fonksiyon verilmiştir. Aynı deneysel işlemler kahverengi toz şeker 
örnekleri için de tekrarlandı. ESR spektrum yapılarının ve radyasyona karşı 
duyarlılıklarının aynı olduğu gözlendi. 
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Doz (kGy) 

Şekil 2. Beyaz toz şeker örneği için 100Gy-8 kGy doz aralığı için doz-cevap eğrisi 
ve deneysel verilere uyan en iyi fonksiyon eğrisi 

1, 5 ve 8 kGy gama ışınım dozlarında ışınlanmış beyaz toz şeker örnekleri için ESR sinyal 
şiddetinin oda sıcaklığında zamana bağlı olarak 67 gün boyunca değişimi de izlendi. Bu 
değişim Şekil 3'de gösterilmiştir. Şekil 3'de görüldüğü gibi farklı dozlarda ışınlanmış 
şeker örnekleri için ESR spektrum eğrisi altında kalan alan değerinin (şiddetin) zamanla 
dikkate değer bir azalma göstermediği gözlendi. 67. günün sonunda ışınlamayı karakterize 
eden ESR sinyalinin oda sıcaklığında hala varlığını koruduğu ve ışınlanmamış (kontrol) 
şeker örneklerinin ESR sinyalinden çok net bir şekilde ayırt edilebildiği gözlendi. 
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Şekil 3. ESR sinyal alanının zamana bağlı sönüm grafiği. ( • ) 1 kGy ışınlanmış 
şeker, ( •) 5kGy ışınlanmış şeker, ( A ) 8 kGy ışınlanmış şeker 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Bu çalışmada Türkiye'de üretilen; ışınlanmamış (kontrol) ve değişik gama dozlarında 
ışınlanmış beyaz toz şeker örnekledi Elektron Spin Rezonans (ESR) tekniği ile incelendi. 
Işınlanmamış şeker örneklerinde herhangi bir ESR sinyali gözlenmedi. Işınlanmış şeker 
örneklerinde şeker organik yakısında ışınlama sonucu oluşan serbest radikallerin 
oluşturduğu karmaşık ESR spektrumu gözlemji. Işınlama sonucunda oluşan ESR 
sinyallerinin radyasyona karşı duyarlı olduğu ve spektrum şiddetinin artan ışınım dozu ile 
arttığı gözlendi. Işınlamayı karakterize eden bu spektrumun oda sıcaklığında oldukça 
kararlı olduğu gözlendi. Işınlama sonucu oluşan ESR sinyalinin geniş bir doz aralığında 
radyasyona karşı duyarlı olması, ortam sıcaklığındaki kararlığı, sadece ışınlamaya özgü 
olması ve şeker örneklerinin doku eşdeğeri olması (Zeff = 6.92) gibi özellikleri bu 
örneklerin dozimetre olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Özellikle kişilerin yaşadıkları 
hemen her ortamda bulunması muhtemel olan, kolay ve ucuz bir şekilde temin edilebilen 
şeker örneklerinin beklenmedik radyasyon kazalarından soma bilinen standart 
dozimetrelerin bulunmadığı ortamlarda kişilerin almış oldukları doz değerlerinin 
belirlenmesinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
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IŞINLANMIŞ GIDALARDA 2-ALKİLSİKLOBÜTANONLARIN 
GC/MS İLE TESPİT EDİLMESİ 

Ayça Aylangan1*, Emine Denli1, Mine Uygun Sarıbay1 

'Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Uygulama Bölümü, 
Gıda Birimi, Kazan, Ankara 

Gıdaların korunması amacıyla kullanılan metotlardan biri olan Gıda Işınlama Teknolojisi, 
6 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe giren Gıda Işınlama Yönetmeliği [1] ile ülkemizde de 
yasal olarak uygulanabilir hale gelmiştir. Bu teknolojinin ticari anlamda kullanımı ile 
ışınlanmış gıdaların tespiti de önem kazanmıştır. Işınlanmış gıdaların tespiti amacıyla 
kullanılan metotlardan biri yağ içeren gıdalarda 2-alkilsiklobütanonlann (2-ACB) 
tespitidir. 2-Alkilsiklobütanonlar yağ asitlerinden oluşan ışınlamaya özgü radyolitik 
ürünlerdir ve ışınlama dışında başka bir proses sonucu oluşmamaktadır. Bu çalışma; tavuk 
eti ve balık gibi yağ içeren bazı gıdalarda palmitik asitten oluşan 2-dodesilsiklobütanon (2-
DCB) ve stearik asitten oluşan 2-tetradesilsiklobütanonun (2-TCB) tespiti amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. 0.5, 1, 3 ve 5 kGy dozlarda ışınlanan örnekler florisil kolonundan 
geçirildikten sonra GC-MS cihazına enjekte edilerek 2-ACB pikleri değerlendirilmiştir. 
Deteksiyon alt limiti olarak 1 kGy belirlenmiştir. Işınlama dozunun artışıyla 2-
dodesilsiklobütanon miktarında artış gözlenmiştir. Ayrıca 3 kGy ışınlanan balık 
örneklerinde 2-TCB pikleri de tespit edilmiştir. Kontrol örneklerinde ise 2-ACB pikleri 
gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Işınlama, 2-alkilsiklobütanonlar, 2-dodesilsiklobütanon, 2-
tetradesilsiklobütanon 

DETECTION OF 2-ALKYLCYCLOBUTANONES IN IRRADIATED 
FOOD WITH GC/MS 

Food Irradiation Technology used for protection of foods has been applicable legally in our 
country with Food Irradiation Regulation [1] that-came into 6.11.1999. Moreover, 
detection of irradiated food has become important by commercial use of this technology. 
Identification of 2-alkylcyclobutanones ( 2 - / ^ B s ) in fat-containing foods is one of the 
detection methods. 2-ACBs are radiolytic products of fatty acids and these compounds are 
specific to iiradiated foods. This work have done to detection of 2-dodecylcyclobutanone 
(2-DCB) and 2-tetradecylcyclobutanone (2-TCB) in fat-containing foods such as chicken 
and fish. The fat extracted from irradiated samples at doses 0.5, 1, 3 and 5 kGy is 
fractionated with florisil column chromatography prior to seperation using gas 
chromatography and detection with mass spectrometer. Detection limit was determined as 
1 kGy. The amount of 2-DCB increased linearly with increasing dose. In addition 2-
tetradecylcyclobutanone were determined in fish samples at doses 3 kGy. However 2-
ACBs couldn't be detected in control samples. 

Key words: Food Irradiation, 2-alkylcyclobutanones, 2-dodecycyclobutanone, 2-
tetradecylcyclobutanone 
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1. GİRİŞ 

Işınlama işlemi beyaz ve kırmızı et, balık ve baharat gibi gıdalarda hijyenik kalite ve raf 
ömrünün uzatılması, meyve ve sebzelerde böceklenmenin engellenmesi, hasat sonrasında 
olgunlaşma süresinin geciktirilmesi, patates ve soğan gibi ürünlerde ise filizlenmenin 
engellenmesi amacıyla kullanılan bir koruma yöntemidir. Gıda Işınlama Teknolojisinin 
yasal olarak kullanılması ile gündeme gelen Işınlanmış Gıdaların Tespiti konusu; 
uluslararası ticaretin artması, etiketlenmenin doğru bir ^ k i l d e yapılıp yapılmadığının 
kontrolü ve tüketicinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Işınlanmış Gıdaların Tespiti amacıyla Avrupa Standard Komitesi (CEN) 
tarafından onaylanmış 10 adet standart metot bulunmaktadır. Bu metotlar içerisinde TS EN 
1785 "Gıda Maddeleri-Katı Yağ İçeren Işınlanmış Gıdaların Belirlenmesi -2-
Alkilsiklobütanonların Gaz Kromatografik/Kütle Spektrometrik Analizi" metodu yağ 
içeren gıdalara başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 

Işınlama sırasında trigliseritlerdeki açil-oksijen bağı kopmakta ve bu tepkime, ana yağ 
asidi ile aynı sayıda karbon içeren 2-alkilsiklobütanonların (2-ACB) oluşumuna yol 
açmaktadır. Bu bileşenlerdeki alkil grubu halkanın 2 konumundadır (Şekil 1) ve ürünün 
yağ asidi kompozisyonu biliniyorsa oluşan 2-ACB tahmin etmek de mümkündür (Çizelge 
1) [2]. 

O o + 

HOC CH2CH2—A—CH3 • HOC CH2CH2—A—CH3 

I | iyonizasyon | | 

CH2 — CH2 CH2 — CH2 

Yağ asitleri A= (CH2)ıo (palmitik asit) A= (CH2)3CH=ÇH(CH2)7 (Oleik asit) 

A= (CH2)i2 (Stearik asit) A= (CH2)3(CH=CHCH2)2(CH2)3 (Linoleik asit) 

HO+ 

H transferi || 

• HOC «CHCHO—A—CH3 

CH2 — CH2 

halka oluşumu H O « * C H 2 — A — C H 3 

• HO 
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•H,0 O. CH2—A—CH, 

-e 

2-ACB 

Şekil 1. 2-Alkisiklobütanonlann oluşum mekanizması [3] 

Çizelge 1. Yağ asitlerinden oluşan 2-alkilsiklobütanonlar [4] 

Yağ asitleri 2-alkilsiklobütanonlar 
Palmitik asit 
Stearik asit 
Oleik asit 
Linoleik asit 
Linolenik asit 

2-Dodesilsiklobütanon 
2-Tetradesilsiklobütanon 
2-(5'-Tetradesenil)siklobütanon 
2-(5', 8'-Tetradekadienil) siklobütanon 
2- (5',8',1 l'-Tetradekatnenil) siklobütanon 

2-ACB ışınlamaya özgü bileşenlerdir ve ışınlama prosesi dışında herhangi bir proses 
sonucu oluşmazlar [5]. % 1 oranında yağ içeren gıda örneklerinde bile ışınlama sonucu 2-
ACB tespiti mümkün olmaktadır [6]. Isıtma, dondurma, depolama, mikrodalga, UV 
radyasyon, yüksek basınç uygulamaları ve çeşitli ambalajlama tekniklerinin 2-ACB 
oluşumu üzerine etkisi bulunmamaktadır [7]. 

2. DENEYSEL 

Piyasadan temin edilen tavuk eti ve somon balığı örnekleri, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK), Sarayköy Nükleer Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANAEM)'nde 
bulunan Gama-cell Co-60 (ISSLEDOVATEU, 0.923 kGy/saat) kaynağı kullanılarak 0.5, 
1, 3 ve 5 kGy'lik dozlarda ışınlanmıştır. 2-alkilsiklobütanonlann tespiti ise TS EN 1785 
standart metoduna göre yapılmıştır [2]. 

2.1. Kullanılan Kimyasallar 

Analiz için kullanılan kimyasallar n-heksan, sodyum sülfat, dietil eter, florisil, 2-
sikloheksilsikloheksanon, ve 2-dodesilsiklobütanon ve 2-tetradesilsiklobütanondur. 

2.2. Örnek Hazırlama İşlemleri 

2.2.1. Örneklerde yağ ekstraksiyonun yapılması 

Homojen hale getirilmiş örneklerden 3 g tartılarak yağ özütleme kartuşuna yerleştirilir. 
Üzerine 5 g kadar susuz sodyum sülfat konur ve kartuşlar pamukla kapatılır. Yarı otomatik 
yağ ekstraksiyon ünitesine (Soxtec Avanti - 2055 Soxtec, Foss Tecator) yerleştirilen 
örneklerden n-heksan ile yağ ekstraksiyonu gerçekleştirilir. 
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Balondaki yağ özütü 100 ml'lik ölçü balonuna aktarılır, üzerine 5 - 10 g susuz sodyum 
sülfat ilave edilir ve n-heksan ile 100 ml'ye tamamlanır. İçerik iyice karıştırılır ve gece 
boyunca bekletilir. Bu karışımdaki n-heksan döner buharlaştırıcı kullanılarak 
buharlaştırılır ve Florisil kolona verilmek üzere yağ özütü hazırlanmış olur. 

2.2.2. Florisil kolon kromatografisi 

Analiz sırasında kullanılacak florisil 150 pm - 250 (im boyutunda (60-100 mesh) ve 
pestisit kalıntısı analizi saflığında olmalıdır. Bu özellikteki florisil kullanılmadan önce 550 
°C'ta en az 5 saat süreyle ısıtılarak aktif hale getirilmelidir. Aktif hale getirilen florisil 
desikatörde soğutulduktan soma 3 gün süre ile muhafaza edilebilir. 

Etkinliği giderilmiş Florisil, 100 kısım adsorbana 20 kısım su ilave edilerek (m/m) 
hazırlanır. Her bir kolon için yeterli miktarda etkinliği giderilmiş adsorban hazırlamak için 
yaklaşık olarak 30 g aktif hale getirilmiş Florisil gerekmektedir. Etkinliği giderilmiş 
Florisil, topak içermemesi ve serbestçe akabilen toz şeklinde olması için 20 dakika 
çalkalanır. Etkinliği giderilmiş Florisil dengeye gelmesi için gece boyunca bekletilir ve bir 
hafta içinde kullanılır. 

Kromatografık kolon (20-21 cm), etkinliği giderilmiş Florisil ve n-heksan kullanılarak 
hazırlanır. Yaklaşık 200 mg yağ özütü alınır ve 5 ml'den fazla olmayan n-heksanda 
çözülür.Yağ özütü nicel olarak kolona uygulanır, ayırma hunisindeki n-heksan Florisil'in 
hemen üzerine damlayacak şekilde ayarlanır ve 5 ml-10 ml n-heksan ilave edilir. Kalan n-
heksan (toplam 150 ml) kolonun üzerine yerleştirilen bir ayırma hunisine konur, 2-5 
ml/dakika akış hızında geri alma işlemi yapılır ve geri alınan kısım uygun bir balonda (250 
ml'lik) toplanır. Ayırma hunisi boşaldığında, kolonun kurumamasına dikkat edilerek 
toplama balonu değiştirilir ve n-heksanda hazırlanmış %1'lik dietil eter çözeltisinden 150 
ml ile geri alma işlemi yapılır, %1'lik dietil eter çözeltisi kısmı, döner buharlaştıncıda, 40 
°C'ta, en düşük vakumda 5-10 ml'ye kadar buharlaştırılır ve bir deney tüpüne aktarılır. 
Deney tüpüne aktarılan kısım, 40 °C'ta, azot akımı altında kurutulur. Azot akımı altında 
kuru haldeyken geride numune kalmadığından emin olunur. Bu kısım, 0,5 pg/ml 
konsantrasyondaki 200 pL 2-sikloheksilsikloheksanon çözeltisine (iç standart, 5 pg/ml 
konsantrasyonda stok çözeltiden hazırlanmış) alınır ve analiz için gaz kromatografisi 
numune şişelerine (vial) aktarılır. 

2.2.3. Gaz kromatografik/kütle spektrometrik (GC-MS) analiz 

2-ACB'lar Varian Marka CP 3800 Gaz Kromatografi ve buna bağlı Var i an 1200 L 
Quadrupole MS/MS ile ayrılmıştır. Ayırmada kullanılan kolon Varian Factor Four, VF 
5MS, 30 mx0,25mm ID, 0,25pm, %95 dimetil, %5 difenil polisiloksan'dır. Helyum 
taşıyıcı gazının akış oranı 1 ml/dakika'dır. GC sıcaklık programı: Enjektör sıcaklığı: 250 
°C; Bağlantı hattı sıcaklığı: 280°C; Kolon fırını sıcaklık programı; Başlangıç sıcaklığı: 
55°C, 1 dakika süreyle; Sıcaklık artış hızı: 300 °C'ya kadar 15 °C/dakika; Son sıcaklık ve 
bekleme süresi: 300 °C'ta 5 dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. 

Enjeksiyon miktarı 1 pL'dir ve bölmesiz enjeksiyon şekli (splitless) ile çalışılmıştır. Kütle 
spektrometresi ile "Selected Ion Monitoring" (SIM) modunda çalışılmış ve 2-
dodesilsiklobütanonun kütle/yük (m/z) 98 ve m/z 112'deki iyon akımları ölçülmüştür. 
Oluşan 2-ACB miktarlarını tespit edebilmek için öncelikle 2-dodesilsiklobütanon ve 2-
tetradesilsiklobütanon stok çözeltileri (100 pg/ml) hazırlanmıştır. Daha sonra bu stok 
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çözeltilerden iç standart çözeltisi (0,5 (xg/ml) kullanılarak 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 ve 1,5 
ppm'lik konsantrasyonlarda çalışma çözeltileri hazırlanır. Örnekler, standartların alıkonma 
süresi ve iyon oranlan karşılaştmlarak tanımlanır. 

2.2.4. Işınlanmış örneklerin teşhisi 

En az bir 2-alkilsiklobütanon pozitif olarak teşhis edildiğinde ve hesaplanan derişim, en 
zayıf iyonda 3:1 'lik bir sinyal/gürültü oranı veren derişimi geçtiğinde örnekler ışınlanmış 
olarak kabul edilir. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Işınlanmamış kontrol örneği ve 1, 3, 5 kGy'lik dozlarda ışınlanmış tavuk eti örneklerinin 
kromatogramlan Şekil 2 'de gösterilmektedir. 2-dodesilsiklobütanon (2-DCB) standart piki 
ile karşılaştınldığında tüm ışınlanmış örneklerde yaklaşık olarak 12,9 dakikada 2-DCB piki 
gözlenmektedir. Işınlama dozu arttıkça oluşan 2-DCB miktan da artış göstermektedir. 
Aynı alıkonma süresinde kontrol örneğinde herhangi bir pike rastlanmamıştır. 0.5 kGy 
dozda ışınlanan tavuk eti örneklerinde de 2-DCB pikleri gözlenmemiştir. TS EN 1785 
standardında tavuk eti için deteksiyon alt limiti 0,5 kGy olarak bildirildiği halde bizim 
örneklerimizde deteksiyon alt limiti 1 kGy olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte florisil 
kolonu ile ektraksiyon tekniği yerine süper kritik akışkan tekniğinin kullanımı ile daha 
düşük dozlann tespit edilebileceği bildirilmektedir [8]. Değişik dozlarda ışınlanan tavuk eti 
örneklerinde 2-tetradesilsiklobütanon (2-TCB) pikleri de tespit 
edilememiştir. Ancak tek başına 2-DCB varlığı, o ürünün ışınlandığının bir göstergesidir. 

Şekil 2. Değişik dozlarda ışınlanan tavuk eti örneklerine ait kromatogram 

Şekil 3'deki somon balığı örneklerine ait kromatogramlar incelendiğinde kontrol örneğinde 
2-ACB pikleri gözlenmezken 1 ve 3 kGy dozda ışınlanan balık örneklerinde yaklaşık 
olarak 12,7 dakikalık alıkonma süresinde 2-DCB pikleri çok net bir şekilde tespit 
edilmiştir. Tavuk eti örneklerinde olduğu gibi somon balığında da ışınlama dozunun 
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artışıyla oluşan 2-DCB miktarında artış gözlenmiştir. Ayrıca 1 ppm'lik 2-
tetradesilsiklobütanon standart piki ile karşılaştırıldığında 14,1 dakikalık alıkonma 
süresinde 3 kGy dozda ışınlanan balık örneğinde 2-TCB piki de belirlenmiştir. 
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Şekil 3. Değişik dozlarda ışınlanan balık örneklerine ait kromatogram 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Ülkemizde de yasal olarak kullanılmaya başlayan Gıda Işınlama Teknolojisinin uygulama 
alanlarının çok geniş olması, ürüne özgü tespit yöntemlerinin geliştirilmesini zorunlu 
kılmıştır. Bu yöntemler içerisinde bazıları sadece tarama metodu iken bazıları ise yaklaşık 
doz tahmini yapılabilmesi açısından önem-taşımaktadır. TS EN 1785 metodu da yağ içeren 
gıdalara uygulanabilen ve oluşan ürüne bağlı olarak yaklaşık olarak doz tespitinin 
yapılabileceği bir tespit yöntemidir. Bu yöntem kapsamında yer alan 2-ACB'lar ışınlanmış 
gıdalara özgü bileşiklerdir ve ışınlandığı takdirde tavuk etinden balığa, peynirden sıvı 
yumurtaya, tropik meyvelerden hububat ürünlerine kadar çok değişik ürünlerde tespit 
edilebilmektedir. Dolayısıyla başlangıç olarak tavuk eti ve balığın yer aldığı bu çalışmanın 
kapsamı, doymamış yağ asitlerinden oluşan 2-ACB standartlarının temini ile daha da 
genişletilebilir. Şu anda bu standartların ticari olarak üretimi yapılmamaktadır. Ancak 
laboratuvar şartlarında sentezleri mümkündür. Ayrıca bu çalışmada referans olarak kabul 
edilen TS EN 1785 metodunda yer alan florisil kolonu ile ekstraksiyon yöntemi yerine 
süperkritik akışkan ekstraksiyonu, katı faz mikroekstraksiyon yöntemi, gümüş iyon 
kromatografısi, hızlandırılmış solvent ekstraksiyon teknikleri gibi alternatif ekstraksiyon 
yöntemleri kullanılarak düşük dozda ışınlanmış ürünlerde (50 Gray dozda ışınlanmış 
börülce, 100 Gray dozda ışınlanmış pirinç) 2-ACB tespiti yapılabilmektedir 
[8,9,10,11,12,13]. 
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IŞINLANMIŞ BILDIRCIN ETİNİN DNA KOMET ANALİZ YÖNTEMİ 
İLEDEDEKSİYONU 

Yakup Erel, Nizamettin Yazıcı, Sümer Özvatan*, Demet Erçin 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, 
Saray Mah., Atom Cad., No:27, 06983 Kazan / Ankara 

Bu çalışmada ışınlanmış bıldırcın et örneklerindeki DNA kornetleri basit ve hızlı bir 
yöntem olan tek hücre mikrojel elektroforezi yöntemi (DNA Kornet Analiz Yöntemi) 
kullanılarak dedekte edilmiştir. TS EN 13784'e göre uygulanan yöntem ile elde edilen 
kornetlerin fotomikrografık analizleri yapılmıştır. Bıldırcın et örnekleri 1.05, 2.00 ve 4.00 
kGy dozlarda gama kaynağı ile (Gammacell 60Co, doz hızı 1.31 kGy/saat) ışınlanmıştır. 
Işınlanan örnekler enzimatik bozulmanın engellenmesi amacıyla deneysel çalışma yapılana 
kadar polietilen poşetlerde ağzı kapalı olarak ve buzdolabında (4 °C) muhafaza edilmiştir. 
Soğuk FTT (fosfatla tamponlanmış tuz çözeltisi) içinde bıldırcınların göğüs etlerinden 
hazırlanan deney örneklerinden izole edilen hücreler için ışınlamadan 1, 4, 8 ve 11 gün 
sonra DNA Kornet Analiz deneyleri yapılmıştır. İzole edilen hücreler 2, 5 ve 9 dakika 
sürelerle % 2.5'lik SDS (sodyum dodesil sülfat) çözeltisi içinde, 2 V/cm akım uygulanarak 
2 dakika süre ile liziz işlemine tâbi tutulmuşlardır. Liziz işleminden sonra mikroskop 
camları propidyum iyodür ile boyanmış ve mikroskop altında (DIC -differential 
interference contrast- ataçmanlı Olympus BX 51 model floresans mikroskop) 
incelenmişlerdir. Işınlanmış örneklerin tamamında parçalanmış DNA'ların hücreden 
dışarıya doğru bir kornet (kuyruklu yıldız) görüntüsü vererek yayıldığı gözlenmiştir. Bu 
kornetlerin kuyruk kısımlarının artan ışınlama dozu ile uzadığı ve genişlediği tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte ışınlanmamış örneklerin DNA'larının sağlam kaldığı, hücreden 
DNA göçmelerinin ya çok az gözlendiği ya da hiç gözlenmediği belirlenmiştir. 
Anahtar kelimler: Bıldırcın Eti, Işınlama, Fotomikrografık Analiz, DNA Kornet, TS EN 
13784. 

DETECTION OF IRRADIATED QUAIL MEAT BY DNA COMET 
ASSAY 

A simple and fast technique of microgel electrophoresis of single cells (DNA Comet 
Assay) was used to detect DNA comets in irradiated quail meat samples. Quail meat 
samples were exposed to radiation doses of 1.05, 2.00 and 4.00 kGy in gamma cell 
(Gammacell 60Co, dose rate 1.31 kGy/h) covering the permissible limits for enzymatic 
decay and stored at 4 °C. The cells isolated from muscle (chest, thorax) in cold PBS were 
analysed using the DNA comet assay on 1, 4, 8 and 11 day post irradiation. The cells were 
lysed between 2, 5 and 9 min in 2.5% SDS and electrophroesis was carried out at a 
voltage of 2 V/cm for 2 min. and then propidium iodide staining was employed to 
visualize DNA. After propidium iodide staining, the slides were evaluated through a 
fluorescent microscope (Olympus BX 51 model with flourescence and DIC attachments). 
In all irradiated samples, fragmented DNA stretched towards the anode and damaged cells 
appeared as a comet. The density of DNA in the tails increased with increasing radiation 
dose. However, in non-irradiated samples, the large molecules of DNA remained relatively 
intact and there was only minor or no migration of DNA; the cells were round or had very 
short tails only. 
Keywords: Quail Meat, Irradiation, Photomicrographic Analysis, DNA Comet, TS EN 
13784. 
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1. GİRİŞ 

Et ürünleri, deniz ürünleri ve kümes hayvanlarımın ışınlanması dünyada giderek önem 
kazanmaktadır [1,2,3]. Bu yöntem gıdalarda Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli 
0157:H7, Clostridium gibi patojenlerin ve Toxoplasma gondii gibi parazitlerin tamamen 
yok edilmesinde veya olumsuz etkilerinin azaltılmasında etkilidir [4-9], Et ve et 
ürünlerinin mikrobiyolojik güvenliğini düzenleyici kurumlar, tüketiciler, araştırıcılar, 
endüstri ve medya giderek artan bir ilgi göstermektedir [2,10-12]. Işınlama işlemi 
gıdaların korunması amacıyla önemli bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu işlemin 
amacı ham gıdalarda doğal olarak bulunabilen bazı özel patojenlerin ve 
mikroorganizmaların kısmen veya tamamen zararsız hâle getirilmesidir [11]. 

Işınlanmış gıdaların analitiksel dedeksiyonu daha önce ışınlanmış gıdaların tekrar 
ışınlanmasını engellemek bakımından önemlidir [13]. Işınlanmış gıdaların farklı 
yöntemlerle dedeksiyonunu içeren on adet uluslararası standart Avrupa Standardizasyon 
Komitesi (Europen Committee for Standardization ; CEN) tarafından benimsenmiştir ve şu 
anda uygulanmaktadır [14]. 

Bu yöntemlerden biri olan DNA Komet Analiz Yöntemi prensipte, DNA içeren tüm 
gıdaların ışınlanıp ışınlanmadığının belirlenmesinde kullanılan basit, hızlı ve spesifik bir 
tarama tekniğidir [15]. Hayvansal veya bitkisel bir hücreye güç kaynağı ile elektrik akımı 
uygulandığında DNA anot yönünde bir kuyruk oluşturmak süretiyle hücreden dışarıya göç 
eder ve ışınlanmış hücreler bu şekilde uzayarak bir "kuyruklu yıldız" (komet) görüntüsü 
verililer [14]. 

Artan ışınlama dozu ile daha fazla sayıda DNA parçalanması oluşur ve bu parçalar 
elektroforez işlemi sırasında hücreden göçerler. Bu nedenle, ışınlanmış hücrelerde 
çekirdekten anoda doğru ışınlama dozuna bağlı olarak artan miktarda uzamalar 
gösterirken, ışınlanmamış hücreler dairesel şekillerini korurlar veya çok az bir kuyruk 
oluşumu gösterirler [14-16]. 

Bu yöntemin popüler olmasının temel nedenleri; hassaslığı, diğer yöntemlere göre ucuz ve 
kolay yapılabilir olmasıdır. Elde edilen kornetleri görebilmek için etidyum bromür, akridin 
oranj, propidyum iyodür gibi floresan boyalar kullanılır. Bu boyaların kullanılması ve 
yöntemin diğer basamakları uygulama bakımından zor değildir fakat son aşamada 
kullanılan floresan mikroskobun kullanılması için yetişmiş personel olması gerekir [17]. 
Bu yöntemde boyama işlemi sırasında gümüş boyama yapılması da kullanılmaktadır [18]. 
Komet şekillerinin biçimsel olarak tip l 'den tip 5 'e kadar sınıflandırılması yapılmıştır [14]. 

Literatürde ışınlanmış pek çok gıda türü için DNA Komet Analiz Yöntemi ile yapılmış 
çalışmalara rastlanırken, bıldırcın eti ile yapılmış çalışmalar hakkında sınırlı bilgi vardır. 
Bu çalışmada TS EN 13784'e göre [19] DNA Komet Analiz Yöntemi kullanılarak 
ışınlanmış ve ışınlanmamış bıldırcın et örneklerinden elde edilen DNA'lardaki biçimsel 
farklılıklar ve bu verilerden hareket ederek bu ürünlerin saklama şartları ve süreleri için bir 
fikir geliştirilmeye çalışılmıştır. 
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2. DENEYSEL 

2.1. Örnekler 

Ankara'daki bir akvaryumcudan satın alman canlı bıldırcın laboratuvarda kesilmiş ve 
bıldırcın et örnekleri 5.0 g'lık göğüs et parçalan hâlinde polietilen ambalajlara 
koyulmuştur. Her bir ambalaja ışınlama dozunu belirten etiketler yapıştınlmıştır. 

2.2 Işınlama 

Bıldırcın et örnekleri Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde bulunan gama 
kaynağında (Gammacell 60Co, doz hızı 1.31 kGy/saat) farklı dozlarda (1.05, 2.00 ve 4.00 
kGy) ışınlanmıştır. Işınlama somasında hangi örneğin ne kadar net doz aldığının 
hesaplanabilmesi için Harwell Amber 3042 marka dozimetreler kullanılmıştır. Işınlama 
işleminden hemen sonra örnekler deneysel çalışma yapılacağı güne kadar buzdolabında (4 
°C) saklanmıştır 

2.3. Hücre süspansiyonlarının hazırlanması 

Her bir örnek için yaklaşık 1.0 g et bistürü kullanılarak ince tabakalar hâlinde kesilmiştir. 
Bu şekilde hazırlanan bıldırcın et örnekleri küçük bir beher içinde 5 mL buzda soğutulmuş 
fosfatla tamponlanmış tuz çözeltisi (FTT) ile 500 rpm karıştırma hızında, 5 dakika süre ile 
muamele edilmiştir. Daha sonra süspansiyonlar sırası ile 500 [im ve 200 ıxm eleklerden 
geçirilmiş ve süzüntüler buz içinde 5 dakika süre ile çökmeye bırakılmıştır. Üstteki sıvı 
sonraki aşamalarda kullanılmıştır. Bu şekilde hazırlanan süspansiyonlardan 100 pL 
alınarak 1 mL agoroz çözeltisi (0.8 % FTT) ile karıştırılmış, bu karışımdan 100 pL 
alınarak önceden agoroz çözeltisi ile kaplanmış olan mikroskop camlarına pipet 
kullanılarak aktarılmış ve cam üzerine yayılmıştır. 

2.4. DNA kornet analizi 

Yukanda açıklandığı gibi hazırlanan hücre süspansiyonlanna TS EN 13784'e uygun olarak 
DNA Kornet Analizi uygulanmıştır [19]. Kaplanmış mikroskop camları liziz çözeltisi 
içinde (0.045 M TBE, pH 8.4, 2.5 % SDS) 10 dakika süre ile bekletildikten sonra 
elektroforez çözeltisi içinde 2 V/cm akım ve 2 dakika süre ile elektroforez yapılmışlardır. 
Mikroskop camlannın boyanmasında propidyum iyodür kullanılmıştır ve camlar floresan 
mikroskobu ile (DIC -differential interference contrast- ataçmanlı Olympus BX 51 model 
floresans mikroskop) incelenerek görüntü fotoğrafları alınmıştır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Işınlanmamış (kontrol) ve ışınlanmış bıldırcın et örnekleri Şekil 1-4. de görüldüğü gibi 
çıplak göz ile mikroskop altında yapılan gözlemlerde belirgin bir şekilde ayırt 
edilebilmektedirler. Kornet hücreleri Mann-Huachaca tarafından tanımlandığı gibi 
biçimsel olarak sınıflandınlmışlardır [14]. Bu yönteme göre kısa boylu kuyruk oluşturan 
hücreler nispeten az miktarda DNA parçalanması ile oluşmuşlardır ve bu tür kornetler tip 1 
olarak sınıflandırılmışlardır. Diğer kornet türleri; uzun kuyruklu olanlar tip 2, uzun 
kuyruklu ve kuyruğun son bölümü geniş olanlar tip 3, baş ve kuyruk kısmı birbirinden 
aynlmış uzun kuyruklu olanlar tip 4 ve baş kısmında hemen hemen hiç DNA kalmamış, 
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kuyruğun bir bulut görünümünde ve baş kısmından uzakta olduğu olanlar tip 5 olarak 
sınıflandırılmışlardır. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Genel olarak ışınlanmamış örneklerin hücreleri/çekirdekleri küre veya yumurta şeklinde, 
sağlam ve/veya kafa boyunca kısa ve belirgin olmayan kuyruklar şeklinde görüntü 
vermişlerdir. Işınlanmış örneklerde sadece belirgin kornetler gözlenmiştir. Herhangi bir 
ışınlanmış örnekte bütün hücreler hasar görmüş ve parçalanmıştır ve hiç sağlam hücre 
gözlenmemiştir. 

Bıldırcın et örneklerinde yapılan mikroskop incelemelerinin sonuçları uygulanan 
radyasyon dozundaki artış ile doğru orantılı olarak kornet uzunluğunun (DNA göçmesinin 
uzaklığı) arttığını göstermiştir (Şekil 1-4). Ayrıca ışınlama dozunun miktarının kornetin 
şekli ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Farklı ışınlama dozları için kornetlerin şekil ve 
büyüklüklerine bağlı olarak kabaca doz tahmini yapmak mümkün olabilmektedir. Artan 
ışınlama dozu ile kuyruk kısmındaki % DNA artmakta buna karşılık kafa kısmındaki DNA 
miktarı azalmaktadır. Işınlanmamış örnekler için yapılan mikroskop analizlerinde sağlam 
hücreler gözlenmiştir. 

Işınlanmamış örneklerde bağlarda herhangi bir gerilme/esneme olmaması ve/veya DNA 
hasan oluşmamasından dolayı ya hiç kuyruk oluşumu gözlenmemiş ya da çok kısa kuyruk 
oluşumu gözlenmiştir. 0.9 kGy veya daha fazla doz ile ışınlanmış örneklerde gözlenen 
uzun kuyruklu kornetler bu örneklerde hücrenin hasar gördüğünü ve DNA parçalannın 
hücre dışına göçtüğünü göstermektedir. Ayrıca radyasyon dozuna bağlı olarak kuyruk 
uzunluğunun arttığı da gözlenmiştir. Kornetin kuyruk kısmı baş kısmına göre daha geniş ve 
kalın görüntüde olduğu belirlenmiştir. 

Buzdolabında depolama süresi arttıkça DNA göçmelerinin arttığı dondurulmuş biftek 
örnekleri, taze tavuk, domuz ve balık örnekleri ile [21] DNA Kornet Analiz Yöntemi 
kullanılarak ispatlanmıştır. Bundan başka, buzdolabında depolanmış yaban domuzu ve 
sümbül gibi egzotik et türleri [22], domuz [23] ve kümes hayvanlan [24] ile yapılan 
çalışmalardan başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Khan ve arkadaşlan [13] DNA Kornet 
Analiz Yöntemi'ni bazı taze ve dondurulmuş et ürünlerinde (kuzu eti, biftek ve hindi eti) 
ve yenilebilen deniz ürünlerinde uygulamışlardır. 

Buzdolabında depolanan taze bıldırcın örneklerinin raf ömrü bir kaç gündür. Bunların 
yenebilirlik özellikleri, havalı veya havasız ortamda yapılmış ambalajlama, sıcaklık ve 
üründeki bakteri türü ve miktarı gibi depolama koşullarına bağlıdır [25]. Düşük 
sıcaklıklarda (4 °C) bile bazı bakteriler yeniden çoğalabilmekte ve sonuç olarak gıdayı 
bozabilmektedirler [26]. Pek çok patojenik bakteri (Örneğin; lysteria monocytogenes) 
soğuk ortamlarda dahi yeniden çoğalabilmekte ve sağlığa zarar verebilmektedir [27]. 
İyonlaştırıcı radyasyon başlangıçtaki bakteri yükünün azaltılmasında kullanılabilir ve 
böylece ürünün raf ömrünün uzatılması sağlanabilir [26,28]. 

Çalışmada ışınlanmamış (kontrol) ve ışınlanmış örneklerin aynı zaman aralıkları (1, 4, 8 ve 
11 gün) ile analizleri yapılmıştır. İlk gün yapılan analizlerde hücrelerin çoğunun 
ışınlanmamış (kontrol) örneklerine has çok kısa kuyruklu kornetler (Marin-Huachaca ve 
arkadaşları tarafından Tip 1 olarak tanımlanan [14]) oluştururken (Şekil 1-3) bazı 
hücrelerin kornet şekillerinden (Örneğin; uzun kuyruklar) değişik ölçülerde DNA 
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bozulması gösterdiği belirlenmiştir. İlk gün yapılan deneysel çalışmalarda ya çok az 
miktarda bakteri tespit edilmiş ya da hiç bakteriye rastlanmamıştır. Şekil 2a'da görüldüğü 
gibi 4. günde yapılan deneysel çalışmalarda uzun kuyruklu (Tip 2) kornetler gözlenmiştir. 
İlk güne kıyasla 4. günde daha fazla DNA parçalanmasının meydana geldiği söylenebilir. 
Bu aşamada bütün örneklerde az sayıda bakteri olduğu tespit edilmiştir. Şekil 1-3. de 
buzdolabında 1, 4 ve 8 gün süre ile bekletilen örneklerde elde edilen uzun ve geniş 
kuyruklu kornetler (Tip 3) nedeniyle DNA parçalanmasının ileri aşamalarda olduğu 
belirlenmiştir. Şekil 4. de görülen kornetler 11 gün süre ile buzdolabında bekletilen 
bıldırcın örneklerine aittir. 
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Şekil 1. Buzdolabında bir gün süre ile bekletilmiş bıldırcın örneklerinin DNA Komet 
Analiz deneylerinden elde edilen mikroskop fotoğrafları; propidyum iyodür boyama, 

mikroskop büyütme değeri 200. (a) ışınlanmamış, (b) ışınlanmış (0.9 kGy), (c) ışınlanmış 
(2.0 kGy), (d) ışınlanmış (4.0 kGy). 

Şekil 2. Buzdolabında dört gün süre ile bekletilmiş bıldırcın örneklerinin DNA Komet 
Analiz deneylerinden elde edilen mikroskop fotoğrafları; propidyum iyodür boyama, 

mikroskop büyütme değeri 200. (a) ışınlanmamış, (b) ışınlanmış (0.9 kGy), (c) ışınlanmış 
(2.0 kGy), (d) ışınlanmış (4.0 kGy). 
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Şekil 3. Buzdolabında sekiz gün süre ile bekletilmiş bıldırcın örneklerinin DNA Kornet 
Analiz deneylerinden elde edilen mikroskop fotoğrafları; propidyum iyodür boyama, 

mikroskop büyütme değeri 200. (a) ışınlanmamış, (b) ışınlanmış (0.9 kGy), (c) ışınlanmış 
(2.0 kGy), (d) ışınlanmış (4.0 kGy). 

Şekil 4. Buzdolabında onbir gün süre ile bekletilmiş bıldırcın örneklerinin DNA Kornet 
Analiz deneylerinden elde edilen mikroskop fotoğrafları; propidyum iyodür boyama, 

mikroskop büyütme değeri 200. (a) ışınlanmamış, (b) ışınlanmış (0.9 kGy), (c) ışınlanmış 
(2.0 kGy), (d) ışınlanmış (4.0 kGy). 

Işınlama homojen kornetler oluşturur [15,21,29,30]. Değişimler ışınlamadan önce veya 
ışınlamadan somaki saklama koşullarını hakkında bilgi verir. Işınlamadan bir gün soma 
hücreler ışınlanmış hücrelere ait tipik kornet şekilleri verirler (bu kornetler ışınlanmamış 
kornetlere gore 2 - 3 kat daha uzun kuyrukludurlar). Kornetlerin şekilleri uygulanan 
ışınlama dozu ile bağlantılıdır (Şekil 1-4). Işınlamadan 4 gün sonra 4 °C'da yapılan 
depolamadan dolayı DNA hasarında genel bir artış gözlenmiştir. Bütün ışınlanmış örnekler 
(0.9, 2.0 ve 4.0 kGy) için ilk güne göre daha uzun ve geniş kornetler elde edilmiştir. Bu 
aşamada bakteri popülasyonunda herhangi bir artış gözlenmemiştir. Işınlamadan 11 gün 
soma ise bütün ışınlanmış örnekler için (0.9, 2.0 ve 4.0 kGy) DNA parçalanmasının en 
yüksek olduğu ve bakteri popülasyonunun arttığı tespit edilmiştir (Şekil 1-4). 
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TS EN 13784'e göre uygulanan DNA Kornet Analiz Yöntemi [19] bıldırcın 
numunelerinin ışınlanıp ışınlanmadıklarının tespit edilmesinde uygulanabilen hızlı bir 
eleme yöntemidir. Bu yöntem bıldırcın örneklerinin ışınlanıp ışınlanmadıklarının 
belirlenmesinin yanısıra örneklerdeki bakteri popülasyonu ile ilgili bilgi vermekte ve 
böylece analizi yapılan bir örneğin raf ömrü (tazeliği) hakkında genel bir fikir 
edinilebilmektedir. 

Bu çalışmanın yapılmasını teknik ve maddi olarak sağlayan Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK)'na teşekkür ediyoruz. 
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MİNİMAL İŞLEM GÖRMÜŞ MEYVE VE SEBZELERİN 
IŞINLAMA İLE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI 
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Minimal işlem görmüş meyve ve sebzeler gelişmiş ülkelerde çok yaygındır ve güvenliği ve 
tazeliğinden dolayı gelişmekte olan ülkelerde popülaritesi artmaktadır. Minimal işlem 
sonucunda mikroorganizmalar kabuktan iç kısma geçtiği için renkte, tatta ve görünüşte 
istenmeyen değişimler gözlenebilir. Isıl işlem gıdalarda tekstürel özelliklerde, tat-koku 
bileşenlerinde ve vitaminlerde istenmeyen etkilere yol açarken ışınlama ısıl olmayan bir 
teknolojidir. Işınlama patojenlerin elimine edilmesindeki etkinliğinin yanında bozulma 
etmeni mikroorganizmaların sayısının azaltılmasında, etilen üretiminin engellenmesinde ve 
olgunlaşmanın geciktirilerek raf ömrünün uzatılmasında etkindir. 

Anahtar Kelimeler: Minimal işlem, Işınlama, Kalite 

IRRADIATION TREATMENT OF MINIMALLY PROCESSED 
FRUITS AND VEGETABLES FOR ENHANCING QUALITY 

Minimally processed fruits and vegetables are very common in developed countries and 
are gaining popularity in developing countries due to their convenience and freshness. 
Minimal processing may result in undesirable changes in colour, taste and appearance due 
to the transfer of microbes from skin to the flesh. Unlike thermal processing, which has 
deteriorating effects on vitamins, flavoring compounds, and textural properties of foods, 
irradiation is a cold process. Besides its effectiveness in eliminating food-borne pathogens, 
ionizing radiation also reduces spoilage microorganisms, inhibits ethylene production, and 
retards the ripening process, resulting in extended shelf-life 

Keywords: Minimal Processing, Irradiation, Quality 
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1. GİRİŞ 

Taze meyve ve sebzeler insan beslenmesinin önemli bileşenlerindendir. Vitamin ve 
mineraller açısından zengin olduğundan diyetin kalitesini yükseltmekte ve besleyici 
değerini arttırmaktadır. Son zamanlarda minimal işlem görmüş meyve ve sebzelere olan 
talep dünya çapında artış göstermiştir. Tüketime hazır ürün eldesi ve tüketici tarafından 
istenilen tazeliği koruması için minimum düzeyde işleme tabi tutulur. Ürünler seleksiyon, 
yıkama, soyma ve/veya doğrama, sanitasyon gibi bir veya daha fazla basamağa maruz 
bırakılır. 

2. GELİŞME 

2.1. Minimal İşlem Görmüş Meyve ve Sebzeler 

Taze ve minimal işlem görmüş meyve ve sebzeler çoğunlukla en sağlıklı ve güvenilir 
gıdalar arasında düşünülmektedir. Taze ve minimal işlem görmüş meyve ve sebzelerin 
kontamine olma nedenleri; 

(1) sterilite veya mikrobiyel stabilite sağlamayan minimal işlem, 

(2) mikrobiyel kolonizasyona olanak veren kesik yüzeylerin veya hasar görmüş bitki 
dokularının varlığı 

(3) raf ömrünü uzatarak mikrobiyel çoğalmaya yol açan yöntemlerdir [1]. 

pH > 4.6 ve su aktivitesi > 0.85 olduğundan minimal işlem görmüş sebzeler mikrobiyel 
patojenlerin gelişimini desteklemektedir. Minimal işlem görmüş meyve ve sebzelerde gıda 
kaynaklı salgınlar mevcuttur ve gelişmiş sanitasyon uygulamaları gerekmektedir [1]. 

Minimal işlem görmüş meyve ve sebzelerde mikrobiyel bozulmayı engellemek ve raf 
ömrünü uzatmak için antioksidan uygulaması, modifiye atmosferde paketleme, dondurarak 
depolama, klorlu suyla veya ozonla yıkama ve ışınlama gibi çeşitli muhafaza yöntemleri 
uygulanmaktadır [2]. 

2.2. Işınlama 

Işınlama patojen ve/veya bozulma etmeni mikroorganizmaların azaltılması ve/veya inhibe 
edilmesinde etkili olan bir ısıl olmayan gıda işleme tekniğidir. 

Gıda ışınlama, önceden paketlenmiş ya da kitle halinde gıda yığınlarının gama ışınları, 
X ışınları veya elektronlar gibi iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz bırakılma işlemidir. 
Işınlanmış Gıdaların Kodeks Genel Standartlarına göre, gıda teknolojisinde kullanılacak 
iyonlaştırıcı radyasyon; 

- yüksek enerjili fotonlar (60Co veya 137Cs radyoaktif izotopların gama ışınları) 

- X ışınlan (5 MeV enerjiye sahip makineler) 

- 10 MeV enerjiye kadar hızlandırılmış elektronlardır (elektron demeti tarafından üretilen 
beta ışınlan) [3], 
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Bu ışınlama kaynaklan, gıdada radyoaktiviteyi indüklemez. Gıda ışınlama için uygulanan 
iyonlaştırıcı radyasyonun enerjisi, gıdada çekirdekleri parçalayacak kadar yüksek değildir. 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından ışınlamanın meyve ve sebzelerde uygulanması 
kabul edilmiştir [4], Önerilen 1.0 kGy doz gelişmeyi ve olgunlaşmayı önlemek için 
kullanılır. Çeşitli araştırmacılar tarafından ışınlamanın meyve ve sebzelerde gıda bozulma 
etmeni mikroorganizmaların sayısının azaltılmasında ve raf ömrünün uzatılmasında etkili 
olduğu gösterilmiştir. Işınlamanın etkinliği sadece yüzey ile sınırlı değildir; ürüne penetre 
edebilir. Yüzeyde ve iç kısımda bulunan doğal yanklarda, ceplerde, çatlaklarda ve 
buruşukluklarda bulunan mikroorganizmalar ışınlama ile elimine edilebilir [5]. Ancak, 
ışınlama meyve ve sebze dokularında tekstür veya renk değişimine yol açabilir. 

Işınlamanın antimikrobiyel etkinliği ürüne, meyve veya sebzenin durumuna, paketleme 
atmosferine ve diğer ürüne spesifik faktörlere bağlıdır. Diğer endüstriyel gıda işleme 
yöntemlerinde olduğu gibi süre, sıcaklık, işleme ve ışınlama protokolleri ürüne 
uygulanmadan önce işlem validasyonuna tabi tutulmalıdır. Örneğin, yapraklı yeşilliklerde 
E. coli 0157:H7 eliminasyonu için geliştirilen ışınlama protokolleri domatesden 
Salmonella eliminasyonu için uygulandığında istenilen gıda güvenliği ve kalitesi 
sağlanamayabilir [6]. 

2.3. Işınlamanın Kalite Üzerine Etkisi 

Düşük dozlarda (<1 kGy) taze kesilmiş sebzeler görünüş, koku, renk ve tekstürde küçük 
değişim gösterir ancak bazılannda sertlik kaybı gözlenir. Işınlamaya gösterilen cevap 
ürüne spesifiktir. Dört farklı salata örneğinde (Boston, aysberg, yeşil yaprak ve kırmız 
yaprak) Listeria ve Salmonella inaktivasyonu için gama ışınlamanın etkinliği Niemira 
(2003) tarafından çalışılmıştır [7]. Etki eden faktörün yaprak yüzeyinin yapısı olduğu tespit 
edilmiştir Işınlama patojen sayılannın azaltılmasında etkili olmasına rağmen salata tipleri 
arasındaki ufak farklar yüzeydeki bakterilerin duyarlılığını etkilemektedir. 

Chaudry et al. (2004) tarafından kontrol veya ışınlanmış minimal işlem görmüş havuçlarda 
ışınlama sonrasında ve 5 °C'de iki hafta depolama esnasında koliform veya E. colVyt 
rastlanmamıştır [8]. 2 kGy doz uygulaması maya, küf ve bakteri sayımlannı tamamen 
kontrol altına almıştır. Işınlanan örnekler duyusal olarak da kabul edilmiştir. 

Domateslerin mikrobiyel raf ömrü ışınlama ile arttırılmıştır [9]. 0.5 kGy ve daha yüksek 
dozlarda küp küp doğranmış domateste yumuşama gözlenmiştir, ancak panelistler kontrol 
ve 0.5 kGy' de ışınlanmış örneklerdeki farkı tespit edememiştir. Küp küp doğranmış Roma 
domatesleri 0.5 kGy' de ışınlandığında sertliğinde belirgin bir kayıp gözlenmeden 
mikrobiyel gelişme engellenmektedir. Daha yüksek dozlarda duyusal özellikler 
etkileneceğinden tüketici kabulü azalacaktır. 

Işınlama taze üründe bulunan mikrobiyel patojenlere karşı son derece etkilidir ve diğer 
yöntemlerle kombine uygulandığında raf ömründe artış sağlanmaktadır. Hassas bitki 
dokusunda tahrip edici olabilecek tek uygulama ile kıyaslandığında kimyasal sanitasyon, 
modifıye atmosferde paketleme ve buzdolabında saklama gibi uygulamalar. ile ışınlama 
kombine uygulandığında mikrobiyel yükte daha fazla etki gözlenebilir. 

Foley et al. (2002) klorlama ve 0.55 kGy'de ışınlamanın E. coli 0157:H7 düzeyinde 5.4 log 
azalmaya neden olduğunu tespit etmiştir [10]. Klorlama E. coli 0157:H7 sayımlannda 1-2 
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log azalmaya neden olmuştur. 0.55 kGy toplam bakteri, maya ve küf sayımlarında da 
azalmaya neden olmuştur. Düşük doz uygulaması E. coli sayımlarında 5 log birimi azalma 
sağlarken duyusal özellikleri etkilememiştir. Işınlamanın taze kesilmiş aysberg salatasında 
mikrobiyel güvenliği sağladığı ve raf ömrünü arttırdığı gösterilmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar ışınlamanın taze meyve ve sebzelerde 
uygulanabileceğini göstermiştir, ancak bazı kısıtlamalar mevcuttur. Yumuşama, kararma 
ve besinsel kayıplar gibi kalitede istenmeyen değişimler gözlenebilir. Işınlama sonucu 
tekstürde gözlenen değişimler taze üründe kullanımını kısıtlayan bir faktördür. Taze meyve 
ve sebzelerde iyonlaştırıcı radyasyonun etkisi ürüne, doz düzeyine ve ışınlama işlemine 
bağlıdır. Işınlama sonucunda üründe renk kaybı, yumuşama ve solunum hızında değişimler 
gözlenmekte ve böylece fizyolojik cevaplar oluşmaktadır. Fan et al. (2003) depolamanın 1. 
gününde ışınlanmış doğranmış aysberg salatasının sertliği az olmasına rağmen depolama 
uzadıkça bu farkın kaybolduğunu göstermiştir [11]. 

3. SONUÇ 

Genel olarak ışınlamanın taze ve taze kesilmiş sebzelerin kalitesi üzerine etkisi minimaldir. 
Belirgin değişimlerin gözlendiği dozlarda ışınlama ile modifıye atmosferde paketleme, 
kararmayı önleyici maddeler veya kalsiyuma daldırma gibi diğer teknolojilerin kombine 
uygulaması ile tekstürde, renkte veya kararmadaki etkiler minimize edilebilir . 
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IŞINLANMIŞ GIDALARIN BELİRLENMESİNDE DEFT/APC 
YÖNTEMİ 
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Işınlama gıdalarda bozulma kayıplarının önlenmesi ve hijyenik kalitenin arttırılması için 
uygulanan teknolojik bir işlemdir. Işınlanmış gıdaların ticaretinin arttırılması ve etiketleme 
düzenlemelerine uygunluğunun kontrol edilmesi için basit ve güvenilir yöntemler 
kullanılarak ışınlanmış gıdaların belirlenmesi gerekir. Işınlanmış gıdalardaki mikrobiyel 
popülasyonun özellikleri yöntemlerin geliştirilmesinde temel alınmıştır. DEFT/APC 
mikrobiyolojik bir yöntemdir ve yöntemin esası DEFT kullanılarak elde edilen sayı ile 
APC sayısının karşılaştırılmasına dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Işınlama, Işınlanmış Gıda, DEFT/APC 

DETECTION OF IRRADIATED FOODS BY THE DEFT/APC 
METHOD 

Irradiation technology is used to prevent the spoilage losses and to improve the hygienic 
quality of foods. Appropriate techniques for the detection of irradiated foods are needed to 
guarantee the proper consumer information and to facilitate the trade of irradiated foods. 
The characteristics of the microbial population of irradiated foods have been used for 
developing detection methods for irradiated foods. This microbiological method is based 
on the comparison of an aerobic plate count (APC) with a count obtained with the direct 
epifluorescent filter technique (DEFT) for the detection of irradiation of foodstuffs. 

Keywords: Irradiation, Irradiated Foods, DEFT/APC 
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1. GİRİŞ 

Işınlama, gıda muhafazasında ve gıda kaynaklı hastalıkların görülme sıklığının 
azaltılmasında büyük yararlar sağlayabilir. Uygulanan doza bağlı olarak ışınlamanın 
uygulama alanları; kırmızı et, kanatlı eti ve deniz ürünlerinin sterilizasyonu; soğutulmuş 
tavuk ve sebzelerin raf ömrünün uzatılması, baharatta bozulma etmeni organizmaların 
azaltılması, patates ve soğanda filizlenmenin önlenmesi, hububatta böceklerin ve 
parazitlerin yok edilmesi, meyvelerde olgunlaşmanın geciktirilmesidir [1]. 

İyonlaştırıcı radyasyon gıdada kimyasal, fiziksel ve biyolojik değişikliklere neden olur. 
Doz, ışınlama sıcaklığı ve depolamada oksijen varlığı veya yokluğu gibi birtakım faktörler 
ışınlamada etkilidir. 

Tüketicinin korunması, teknolojinin yanlış amaçlarla kullanılmasının önlenmesi ve 
ışınlanmış gıdaların ticaretinin arttırılması için ışınlanmış gıdaların ve uygulanan dozların 
belirlenmesinde uygun yöntemler gereklidir. Işınlanmış gıdalarda, mikrobiyel 
popülasyonun karakteristikleri, ışınlanmış gıdaların tespitine yönelik yöntemlerin 
geliştirilmesi için kullanılmıştır [2,3]. 

2. GELİŞME 

2.1. Işınlama 

Işınlama patojen ve/veya bozulma etmeni mikroorganizmaların azaltılması ve/veya inhibe 
edilmesinde etkili ısıl olmayan bir gıda işleme tekniğidir. 

Gıda ışınlama, önceden paketlenmiş ya da yığın halindeki gıdaların gama ışınlan, X 
ışınları veya elektronlar gibi iyonlaştırıcı radyasyona maruz bırakılma işlemidir. Işınlanmış 
Gıdaların Kodeks Genel Standartlarına göre, gıda teknolojisinde kullanılacak iyonlaştıncı 
radyasyon; 

- yüksek eneıjili fotonlar (60Co veya 137Cs radyoaktif izotopların gama ışınlan) 

- X ışınları (5 MeV enerjiye sahip makineler) 

- 10 MeV eneıjiye kadar hızlandırılmış elektronlardır (elektron demeti tarafından üretilen 
beta ışınlan) [4], 

Bu ışınlama kaynaklan, gıdada radyoaktiviteyi indüklemez. Gıda ışınlama için uygulanan 
iyonlaştırıcı radyasyonun enerjisi, gıdada çekirdekleri parçalayacak kadar yüksek değildir. 

2.2. DEFT/APC Yöntemi 

Otların ve baharatlann ışınlanıp ışınlanmadığının belirlenmesi için mikrobiyolojik eleme 
yöntemi olan Doğrudan Epifloresans Süzme Tekniği ve geleneksel Aerobik Plaka Sayımı 
kullanılmaktadır. Yöntem ışınlamaya özgü olmadığı için şüphelenilen gıdanın ışınlanıp 
ışınlanmadığının saptanması için standartlaştınlmış bir yöntem (örneğin; TS EN 1788, TS 
EN 13751) kullanılarak pozitif sonuçların doğrulanması tavsiye edilir [5], 
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DEFT sayısı, işlenmiş ya da işlenmemiş bahar örneğinde canlılığı dikkate almaksızın 
kontamine olan toplam mikroorganizma sayısını gösterir. APC agar petrisinde koloni 
oluşturabilen canlı mikroorganizmaların sayısını verir ve koloni oluşturma birimi olarak 
ifade edilir. Örnekler ışınlandığında çoğu canlı mikroorganizma ölür ve DEFT/APC oranı 
artar. İki sayının oranı örneğin ışınlanıp ışınlanmadığının belirlenmesi için kullanılır. 

5 kGy ile 10 kGy arasındaki dozlar ile ışınlanmış olan baharatların DEFT sayısı ve APC 
sayısı arasındaki fark genellikle 3 ile 4 log birimi veya üzerindedir [5], 

Mikroorganizmalar, 450 nm ile 490 nm arasındaki mavi ışık aydınlatması altında turuncu 
ve turuncu-san fîoresans veren akridin oranj ile boyanır. Bu mikroorganizmalar 
epifloresans mikroskobu kullanarak DEFT sayısını vermesi için sayılır. Bununla birlikte, 
ışınlamadan önce canlı olmayan mikroorganizmalar yeşil fîoresans gösterirler ve 
sayılmazlar. 

Işınlama sonucu gözlenen turuncu floresan renk veren hücrelerin sayısı iki popülasyonun 
ölçüsüdür: (a) ışınlamayı takiben canlılığını koruyan organizmalar, (b) ışınlama öncesi 
canlı olan ancak ışınlama ile inaktive olan organizmalar. Işınlanmış gıdaların belirlenmesi 
veya ışınlama öncesi gıdanın mikrobiyolojik kalitesinin göstergesi olarak DEFT/APC 
yöntemi kullanılır. 

DEFT sayımı Pettipher et al. (1980) tarafından ışınlanmış gıdaların belirlenmesinde 
kullanılmıştır [6]. DEFT sayımı APC sayımından yüksek olursa örneğin ışınlanmış veya 
ısıl işlem görmüş olduğu sonucuna varılır. Nihai karar için örneğin ısıl işlem görmediğinin 
bilinmesi gereklidir. Isıl işlem gören gıdalarda gözlemsel değişimler gözlenir. Işınlanmış 
örneğin DEFT sayımı ışınlama öncesi bulunan canlı organizmalann sayısını gösterir [7]. 
Pettipher and Rodrigues (1981) tarafından bazı gram pozitif kokların ısıl işlemi takiben 
canlı olmamasına rağmen turuncu floresan verdiği rapor edilmiştir. Ancak ısıl işlem gören 
ürün, görsel ve duyusal olarak değişikliler gösterir. Bu durum ışınlamış, dondurulmuş veya 
soğutulmuş örneklerde gözlenmez [8]. Betts et al. (1988) tarafından yapılan çalışmalarda 
DEFT sayımında dondurma ile inaktif olan organizmalann yeşil fîoresans verdiği ifade 
edilmiştir. Bu nedenle ışınlanmış örneklerin DEFT/APC ile yanlış belirlenemeyeceği ifade 
edilmiştir. DEFT/APC yöntemi gıdanın ışınlanıp ışınlanmadığının belirlenmesinde bir 
göstergedir ve ışınlanmış üründe ışınlama öncesi düşük mikrobiyolojik kaliteye sahip 
ürünü de tanımlayabilir [7], 

2.3. Işınlanmış Gıdaların Belirlenmesi 

Manninen et al. (1991) farklı bahar türlerinde (örneğin, kırmızı biber, tarçın, zencefil) 
ışınlamanın belirlenmesi için DEFT/APC yöntemini kullanmıştır [9]. 5.0 ve 10.0 kGy'de 
DEFT sayımları sırasıyla 3.9 ve 6.8 ve APC sayımlan ise 5.7 ve 7.5 log birimi arasında 
değişmiştir. Işınlama sonrası depolamanın mikrobiyolojik sonuçlarda etkisi yoktur. Fumige 
edilen örneklere uygulandığında kimyasal analiz olmaksızın yöntem kanşıklığa neden 
olabilir. Bilinmeyen bir işleme tabi tutulan örnek için yöntem ışınlanmış örnekleri 
belirleyebilir; ancak ışınlanmış ve ısıl işlem görmüş ürünleri ayırt edemeyebilir. 

Kore'de, ihraç edilen ve iç piyasada bulunan baharat, Oh et al. (2003) tarafından 
incelenmiştir [10]. Örnekler bozulma etmeni mikroorganizmaların azaltılması için 1.0, 3.0, 
5.0, 7.0 ve 10.0 kGy dozlannda ışınlanmıştır. 3.0 kGy ve daha üzeri dozlar canlı 
mikroorganizmaları etkili bir şekilde elimine etmiştir ve log DEFT/APC oranı artan 
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ışınlama dozu ile kademeli olarak artmıştır. Kore'de toz karabiber ve mercan köşk otu 
hariç diğer baharatta log DEFT/APC oranı 2.5 ve üstünde olduğunda örneklerin en az 3.0 
kGy'de ışınlanmış olabileceği sonucuna varılmıştır 

DEFT/APC yönteminin ışınlanmış fasulyelerin belirlenmesinde de kullanılabileceği 
Kyeung-Nam et al. (2002) tarafından ifade edilmiştir [11]. Soya fasulyesi, kuru fasulye ve 
kırmızı fasulye ile çalışılmıştır. Örnekler 1.0 kGy altındaki dozlarda (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0) 
ışınlanmış ve DEFT/APC yöntemi ile belirlenmiştir. Işınlama ile log DEFT/APC birimleri 
artmıştır. DEFT sayımlan çok az değişmesine rağmen APC sayımlan doz artışlanyla 
azalmıştır. En az 0.5 kGy'de ışınlanan örneklerde oran 2.0 veya daha üstündedir. 

Copin et al. (1993) dondurulmuş gıdalarda ışınlanmanın belirlenmesi için DEFT/APC 
yöntemini kullanmıştır [12]. Maydanoz, mekanik olarak kemiği sıynlmış kanatlı et ve sıvı 
yumurta -18 °C'de on iki ay depolanmış ve 0, 4 ve 12. aylarda örnekleme yapılmıştır. 
DEFT/APC oranı ışınlanmış örneklerde ışınlanmamış örneklere göre belirgin olarak daha 
yüksek görülmüştür. 

2003 yılında Danimarka'da 106 adet şifalı gıda katkısında ışınlamanın belirlenmesi için 
DEFT/APC, PSL ve TL yöntemleriyle elde edilen sonuçlar karşılaştınlmıştır [13]. Kırk 
örnek DEFT/APC ile pozitif olarak belirlenmiştir. Ancak, TL yöntemi sadece 15 örneği 
doğrulayabilmiştir. PSL eleme yöntemi ile de 15 örnekten yedi tanesi pozitif olarak 
belirlenmiştir . Minimum tespit düzeyinden yüksekte sinyal almak için yeterli mineral izole 
edilemediği için örneklerin % 10'u için TL yönteminin hassasiyeti düşüktür. Bu çalışma 
sonucunda temiz şifalı gıda katkılan için CEN tarafından standardize edilen uygun bir 
tespit yönteminin olmadığı sonucuna vanlmıştır. 

Işınlanmış gıdalann belirlenmesine yönelik yöntemler kurumsal kontrol sistemin 
kurulmasında ve ışınlamış gıdalann tüketici kabulünün arttınlmasmda yardımcı olacaktır. 
DEFT/APC yöntemi tarama amaçlı kullanılabilir ve ışınlama öncesi ve sonrasında gıdanın 
mikrobiyolojik karakteristikleri konusunda bilgi verir. 
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IŞINLAMANIN TAZE MEYVE VE SEBZELERİN KALİTESİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Vasfı ye Başbayraktar Hülya Güçlü1 

1 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, Türkiye 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde taze meyve ve sebzelerin tüketimi sürekli artış 
göstermektedir. Ancak, toprak, sulama suyu ve/veya gübre ile kolayca kontamine olabilen 
bu ürünler gıda kaynaklı salgınlara neden olabilmektedir. Herhangi bir işlem görmeden 
tüketilen bu ürünler insanlar için potansiyel bir kontaminasyon kaynağıdır. Işınlama 
gıdalara uygulanan fiziksel bir muhafaza yöntemi olup, gıdaların sterilize veya muhafaza 
amaçlı olarak düşük dozda iyonize radyasyona tabi tutulmasıdır. Işınlama teknolojisi 
kullanılarak taze meyve ve sebzelerin mikrobiyel güvenliği sağlanabilir ve ürünün raf 
ömrü 3-5 kat uzatılabilir. Ayrıca ışınlama teknolojisi kullanılarak taze meyve ve sebzelerde 
hasat sonrası kayıplar azaltılabilir ve insektlerin kontrolü sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Işınlama, Meyve-Sebze, Raf Ömrü 

EFFECT OF IRRADIATION ON QUALITY OF FRESH 
FRUITS AND VEGETABLES 

There is an increasing trend for the consumption of fresh fruits and vegetables in 
developing and developed countries. However, they carry the potential risk of 
contamination from soil, irrigation water and/or manure and result in foodborne outbreaks. 
Since they are consumed without any treatments, they are the potential sources of 
contamination. Irradiation is a physical food preservation method; foods are exposed to 
low doses of ionizing radiation for sterilization or preservation purposes. Irradiation 
treatment has been shown to effectively enhance the microbial quality and increase the 
shelf-life by 3-5 times. Also, this treatment reduces the postharVest losses and controls the 
insects. 

Keywords: Food Irradiation, Fruits-Vegetables, Shelf-Life 

* vasfiye.basbayraktar@taek.gov.tr 
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1. GİRİŞ 

Taze meyve ve sebzelerin insan beslenmesi üzerindeki önemini belirten araştırmalardan 
soma bütün dünyada özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde taze meyve ve 
sebzelerin tüketiminde büyük bir artış gözlenmektedir. Ancak, bu ürünler açık alanlarda 
yetiştirildikleri, toprak, sulama suyu veya kullanılan gübre ile kolayca kontamine 
olabildikleri için neden oldukları salgınların sayısında da bir artış görülmektedir. Herhangi 
bir işlem görmeden tüketilen taze meyve ve sebzeler insanlar için birer potansiyel 
kontaminasyon kaynağıdır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2006 ve 2007 
yıllarında görülen Escherichia coli 0157:H7 salgınının kaynağının marul, ıspanak gibi 
yeşil yapraklı sebzeler olduğu bildirilmiştir [1]. Taze meyve ve sebzelerin mikrobiyel 
güvenliği genellikle kimyasal uygulamalar ile sağlanmaktadır. Ama bu uygulamaların gıda 
üzerinde bıraktığı kimyasal kalıntı büyük bir dezavantajdır. Gıda ışınlama teknolojisi 
kullanılarak, taze meyve ve sebzelerin mikrobiyel güvenliği kimyasal kalıntı kalmadan 
sağlanabilir. 

Gıda ışınlama işlemi, fiziksel bir gıda muhafaza yöntemi olup, gıdaların sterilize veya 
muhafaza amaçlı olarak düşük dozda iyonlaştırıcı radyasyona tabi tutulmasıdır. Gıda 
ışınlama amaçlı kurulan tesislerde radyasyon kaynağı olarak, radyoaktif izotopların yaydığı 
gama radyasyonu, elektron demeti hızlandırıcıları tarafından üretilen yüksek enerjili 
elektronlar veya hızlı hareket eden elektronların metal bir yüzeye çarptırılması ile üretilen 
X ışınları kullanılır. Gama radyasyon kaynağı olarak kullanılan kaynaklar Co-60 veya Cs-
137'dir, penetrasyonları yüksektir, ışınlama süreklidir ve tüm yönleredir. Bu tesislerin 
verimliliği % 10-35 arasındadır. Elektron demeti tesislerinde ise radyasyon kaynağı 
elektrik ile çalışan elektron demeti hızlandırıcılarıdır. Gıda ışınlama için uygun olan 
elektronların enerjileri 5-10 MeV'dir. Elektronlar bir kütleye sahip olduğu için ürüne 
penetrasyonları azdır. Ürün yoğunluğu elektronların penetrasyonunu etkileyen bir 
faktördür. Elektron demeti cihazı genelde uygun ürünlerin üretim hattına kurularak 
kullanılır. Verimliliği yüksek tesislerdir (%30-60). X ışınları; elektron demeti 
radyasyonundan daha yüksek penetrasyona sahiptir ve radyasyonu sürekli değildir. Ancak 
bu tesislerin verimliliğinin çok düşük olması (%10'un altında) maliyeti artırdığı için gıda 
ışınlama için uygun değildir [2]. 

Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), Uluslararası Atom Eneıjisi Teşkilatı (IAEA) ve Dünya 
Sağlık Örgütü'nün (WHO) oluşturduğu Ortak Eksperler Komitesi [3], Kodeks 
Alimentarius Komisyonu [4], Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi [5], ve Avrupa Birliği Gıda 
Bilimsel Komitesi [6] gıdaların ışınlanmasında kullanılacak maksimum 10 kGy ışınlama 
dozunun hiçbir biyolojik, kimyasal, besleyici ve toksik etkisinin olmadığını açıklamıştır. 
Bugün dünyada yaklaşık 50 ülke en az bir ışınlanmış gıdanın tüketimini şartlı veya şartsız 
onaylamıştır. Türkiye'de ise Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye 
Atom Eneıjisi Kurumu tarafından hazırlanan Gıda Işınlama Yönetmeliği 6 Kasım 1999 
tarih ve 23868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir [7]. Işınlama 
Yönetmenliğine göre, ışınlama teknolojisi taze meyve ve sebzelerde olgunlaşmayı 
geciktirmek, böceklenmeyi önlemek, raf ömrünü uzatmak ve karantina amaçlı 
kullanılabilir. Yönetmelikte, bu uygulamalar için minimum doz düzeyinin belirlenmesinde 
seçilen zararlı organizmanın temel olarak alınması, maksimum doz düzeyinin 
belirlenmesinde ise yukarıda belirtilen amaçlara göre sırasıyla 1.0, 1.0, 2. 5 ve 1.0 kGy 
ışınlama dozu önerilmiştir. 
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Işınlama ile gıdalarda mikrobiyel inaktivasyona bağlı bir koruma sağlanmaktadır. İyonize 
radyasyonun hücre üzerinde etkisinde hedef canlı organizmanın DNA'sidir. Böylece 
mikroorganizmaların, bitki meristem dokularının, insektlerin ve larvalarının uygulanan 
doza bağlı olarak çoğalmaları engellenebilir ve/veya bunlar tamamen yok edilebilir. 

İyonlaştırıcı radyasyonun gıdalar üzerinde 2 çeşit etki mekanizmasından söz etmek 
mümkündür. 

Doğrudan etki: Doğrudan etki, iyonizasyon sonucu moleküllerin kimyasal bağlan kırılır 
ve serbest radikaller oluşur, 

Dolaylı etki: Dolaylı etki, suyun radyolizi sonucu oluşan suyun radyoliz ürünlerinin 
birbirleriyle ve/veya diğer gıda bileşenleri ile reaksiyona girmesi sonucu oluşur. 

2. IŞINLAMANIN TAZE MEYVE VE SEBZELERİN RAF ÖMRÜ ve KALİTESİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Işınlama teknolojisinin taze meyve ve sebzelere uygulanması ile bozulma yapan 
mikroorganizmalann inaktivasyonu sağlanır ve ürünün raf ömrü uzar. Birçok meyve ve 
sebze 1 kGy'e kadar olan düşük doz uygulamalarına karşı toleranslıdır. Meyve ve 
sebzelerin ışınlanmasında karşılaşılan en önemli sorun ürünlerde oluşan yumuşamadır [9, 
10]. Işınlama sonucu hücre duvarındaki polisakkaritlerin, selülozun ve pektinin kısmen 
depolimerazyonu ve pektinmetilesteraz ve poligalakturonaz enzimlerinin aktivitelerinin 
değişmesi sonucu yumuşama gözlenir [8]. Çin maydanozu [9] ve marul [10] ile yapılan 
çalışmalarda, örnekler 1 kGy'de ışınlanmış ve depolanmıştır. Depolamanın ilk günlerinde 
ürünlerde çok az yumuşama görülmüş ancak birkaç gün sonra ışınlanmış ve ışınlanmamış 
örnekler arasında herhangi bir fark gözlenmemiştir. Sapkereviz [11], dilimlenmiş mantar 
[12] ve havuçta da [13] yumuşama görülmemiştir. 0.35 kGy'de ışınlanan marullarda renk, 
koku, veya görünüşte herhangi bir fark görülmezken %10 yapı kaybı belirlenmiştir [10]. 
1.0 kGy ışınlama dozunun kereviz saplannda L.monocytogenes ve E.colV yi tamamen yok 
ettiği, klorlama veya asit uygulama ile ışınlamanın karşılaştırmasında panelistler 
tarafından renk, koku, tat ve tekstürde herhangi bir farkın gözlenmediği bildirilmiştir [11]. 
Ayrıca klorlanmış kontrol grubu kereviz saplarının raf ömrünün 22 gün, 1.0 kGy de 
ışınlanmış ürünlerin raf ömrünün 29 gün olduğu rapor edilmiştir. Güneş et al. (2001) 
tarafından elma dilimlerine 0.34 kGy üzerinde doz uygulamasının yapıyı yumuşattığı 
açıklanmıştır [14], 

Meyve ve sebzelerin ışınlanmasında rastlanılan diğer bir istenmeyen durum hücresel sızma 
ve ıslaklık durumudur. Işınlama hücre membranının geçirgenliğini etkiler, elektrolitlerin 
hücre dışına sızmasına izin verir, doku bütünlüğü kaybolur bunun sonucu olarak üründe 
sızma ve ıslaklık durumu gözlemlenir. Ancak bu durum 1 kGy'in üzerinde ışınlama dozu 
uygulandığında görülür. <1 kGy uygulamalarda ise üründe görülen yumuşama ve solgun 
görünüm sınırlıdır. Kesilmiş aysberg marullarda [10] sap kereviz [11] ve yeşil soğanda 
[15] 1 kGy üzeri doz uygulamalarında bu durum gözlemlenmiştir. Fan and Sokarai (2005) 
tarafından yapılan bir çalışmada 12 çeşit taze sebzede ışınlama dozu ile elektrolit sızması 
arasında doğrusal bir ilişki belirlenmiştir [16]. 

Yeşil soğanda 1 kGy ışınlama dozunun üründe herhangi bir değişikliğe neden olmadan 
mikrobiyel populasyonu azaltmak için yeterli olduğu belirtilmiştir [15]. Ancak 1 kGy üzeri 
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uygulamaların yeşil soğanın aroma, koku ve görünüşünde değişikliğe neden oluğu ve 
üründe hücresel sızmanın gözlendiği bildirilmiştir. 

Işınlanan taze meyve ve sebzelerde gözlemlenen bir diğer değişiklikte ürünlerin solunum 
hızında görülmektedir. Hagenmaier and Baker (1997), 0.2 ve 0.5 kGy'de ışınlanmış marul 
yapraklarının solunum hızının ışınlamadan 1 gün sonra %36 arttığını ama 8 ve 13 günlük 
depolamada solunum hızının kontrol örnekleri ile benzer olduğunu bildirmişlerdir [14]. 

Taze meyve ve sebzelerde ışınlamadan etkilenen bileşenlerden biride askorbik asit veya 
vitamin C'dir. Işınlama ile askorbik asit dehidroaskorbik aside kolaylıkla okside olur. Her 
iki madde de biyolojik olarak aktif olduklarından ışınlanmış gıdalardaki C vitamini 
miktarını belirtirken ışınlama sonucu C vitamininin dehidroaskorbik aside dönüştüğünün 
de belirtilmesi gerekir. Düşük doz ışınlamalarda meyve ve sebzelerde askorbik asit 
miktarında azalma gözlenmez. Örneğin Fan et al. (2003) tarafından 21 gün depolanan 
aysberg marullarının askorbik asit miktarında azalmanın görülmediği belirtilmiştir [10]. 
Ama, 1 kGy'de ışınlanan yeşil biberde vitamin C miktarının %12 oranında azaldığı 
bildirilmiştir [18]. Depolama esnasında ışınlanmış ve ışınlanmamış örneklerde ilk 3-7 
günde vitamin C kaybı hızlı olmaktadır. Depolanan ışınlanmış ve ışınlanmamış tüm 
örneklerde vitamin C kaybı hemen hemen aynıdır. 

İnsan beslenmesinde taze meyve ve sebzelerin öneminin artması içerdikleri antioksidan ve 
fenolik bileşikler nedeniyledir. Işınlama belirli sebzelerin fenolik miktarını artırarak 
ürünün antioksidan kapasitesini artırır. Fan (2005) tarafından 3 çeşit marul 0, 0.5, 1, ve 2 
kGy'de ışınlanmış ve 7-8 °C de 8 gün depolanmıştır [19]. Ürünlerde 1., 4. ve 8. günlerde 
antioksidan kapasite ve fenolik bileşikler araştırılmıştır. Işınlamanın fenolik bileşiklerin 
sentezlenme hızını artırdığı belirtilmiştir. Ancak bu bileşikler gıdalarda esmerleşmeye 
neden oldukları için ürünlerde arzu edilmezler. 

3. IŞINLAMANIN TAZE MEYVE VE SEBZELERİN MİKROBİYEL KALİTESİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Meyve ve sebzeler Salmonella, Shigella,-E.coli, Vibrio cholera, Listeria monocytogenes 
gibi birçok patojen ile yetiştirildikleri çevrede, hasat ve hasat sonrasında veya nakliye 
sırasında kontamine olmaktadır. Işınlama meyve ve sebzelerde gıda kaynaklı patojen 
bakterilerin inaktivasyonunda etkindir. Patojen bakterileri 1-log azaltmak için uygulanan 
0.2-0.8 kGy ışınlama dozu yeterlidir. Turp, alfaalfa ve brokoli için Dıo değeri sırasıyla 
0.34, 0.27 ve 0.26 olarak belirtilmiştir [20]. Bari et al. (2004) tarafından turp filizlerinde 
E.coli 0157:H7 ve Salmonella için Dıo değeri her iki mikroorganizma içinde yaklaşık 0.3 
kGy olarak açıklanmıştır [21]. Aysberg marullarında E.coli 0157.H7 ve Salmonella için 
sırasıyla Dıo değerleri 0.11 ve 0.2 kGy olarak belirtilmiştir [19]. Ama virüsler ve küfler 
ışınlamaya karşı patojen bakterilerden daha dirençlidir. Virüs ve küfleri 1-log azaltmak için 
gereken ışınlama dozu 1-3 kGy veya daha yüksek dozlardır. Meyve ve sebze için yüksek 
sayılabilecek bu dozların uygulanması ise üründe arzu edilmeyen değişikliklere neden 
olmaktadır. Düşük doz virüsleri ve küfleri yok etmemekte sadece baskılamaktadır. Ölümle 
sonuçlanan (%60) veya hastanede tedavi gerektiren (%72) gıda kaynaklı salgınlar 
genellikle patojen bakterilerden kaynaklanmaktadır. Virüs kaynaklı salgınlar ise ciddi gıda 
kaynaklı salgınlar arasında küçük yer kapsar [1]. 

Işınlamanın antimikrobiyel etkisi birçok faktör tarafından etkilenir. Örneğin, hedef alınan 
mikroorganizma, taze meyve ve sebzelerin fiziksel ve kimyasal durumu, paketleme ve 
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ışınlama koşulları bu faktörlerden bazılarıdır [22], Diğer endüstriyel gıda prosesleri gibi 
ışınlama teknolojisi de ürüne özel süre, sıcaklık, paketleme ve ışınlama protokolleri gibi 
proses değişkenlerine sahiptir. Örneğin yeşil yapraklı ürünlerden E. coli 0157:H7'yi 
elimine etmek için yapılan ışınlama uygulaması (gıda güvenliği ve kalitesi) ile domatesten 
Salmonella.' yı elimine etmek için yapılan uygulama farklıdır. 

4. SONUÇ 

Yetiştirildikleri koşullar nedeniyle kolayca kontamine olan taze meyve ve sebzeler, düşük 
dozlarda uygulanan ışınlama teknolojisi ile, duyusal ve besinsel özelliklerinde değişiklikler 
olmadan mikrobiyel güvenliği sağlanabilir ve raf ömrü uzatılabilir. 
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GIDA IŞINLAMADA KOMBİNE UYGULAMALAR 

Mine Uygun Sarıbay* 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Uygulama Bölümü, 
Gıda Birimi, Kazan, Ankara 

Gıdalar hasat edildiği andan itibaren fiziksel, kimyasal, enzimatik ve mikrobiyolojik 
bozulmalar nedeniyle kalitelerini kaybetmeye başlarlar. Gıdaların raf ömrünün uzatılması 
ve kalitesinin korunması, bu bozulmaların ne ölçüde sınırlandırıldığı ile ilgilidir. 
Günümüzde birçok gıda koruma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin temel amacı, 
gıda kaynaklı hastalıklara neden olan ve/veya gıdaları bozan mikroorganizmaların 
gelişmesinin engellenmesidir. Ancak, tüketiciler, gıdaların mikrobiyolojik güvenliğinin 
yanı sıra duyusal kalitesi (renk, tat, koku, tekstür) doğal, taze görünüm, besin kalitesi 
(vitamin miktarı), ve kimyasal katkı maddelerinin olmaması gibi diğer kalite 
parametrelerini de talep etmektedirler. Gıdalar komplike bileşikler olduğu için bu 
taleplerin tamamını karşılayan tek bir koruma yönteminin bulunması zordur. Bu nedenle 
her gıdanın ayrı ayrı düşünülmesi ve arzu edilen amaca ulaşmak için en uygun yöntemin 
seçilmesi gerekmektedir. Işınlama, kendine has özellikleri olan güçlü bir dekontaminasyon 
işlemi olmasına rağmen, uygulanan doza bağlı olarak bazı gıdalarda istenmeyen renk, ta t , 
koku ve tekstür değişimleri oluşturabilir. Bu olumsuzluğun giderilmesine, düşük ışınlama 
dozunun diğer koruma yöntemleri ile kullanımı yardımcı olur. Böylece mikrobiyal kalite 
korunurken, duyusal özelliklerde de istenen etki sağlanmaktadır. Aynı zamanda katkı 
içermeyen ve minimal işlem görmüş gıdalar tüketici tarafından daha sağlıklı ve doğal 
olarak algılanmaktadır. Işınlama yöntemini de içeren kombine uygulamalar, bu yaklaşımla 
birçok gıdada başarıyla uygulanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Işınlama, Gıda Muhafaza Yöntemleri, Kombine Uygulama 

mine.uygun@aek.gov.tr 
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MUTANT ARPA POPULASYONUNDA ABIYOTİK STRES 
KOŞULLARINDA ARAŞTIRMALAR 

Hayrettin Peşkircioğlu*, İhsan Tutluer, Zafer Sağel, Burak Kunter, Yaprak Kantoğlu 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara 

Arpanın gen merkezlerinden biri olan ülkemizde 3,5milyon hektar ekim alanı bulunmakta 
ve 8,5 milyon ton üretim yapılmaktadır. Arpa ülkemizin bütün bölgelerinde yetişebilecek 
uygun iklim koşullarına sahiptir ama yoğun olarak kurak Anadolu platosunda yetiştirilir. 
Burada kışlar çok sert geçer yazları sıcak kuru ve 30°C üzerinde olup yıllık yağış 300-
400mm dir. Bütün bu iklimsel gerçekler doğrultusunda ve su ekonomisi sağlamak 
açısından arpa bu bölgelerde kışlık olarak ekilmektedir. Yukarıda sayılan sebeplerden 
dolayı bu çalışmada amaçlananlar: 1) Mutasyon ıslahıyla İç Anadolu bölgesinde kuraklığa 
ve yatmaya dayanıklı verimli tiplerin geliştirilmesi. 2)Tuzluluk gibi abiyotik stres 
koşullarına dayanıklı mutant arpa hatlarının seçilmesidir. İç Anadolu koşullarında 
yürütülen arpada mutasyon ıslahı programımızda bölgeye çok iyi adapte olan Tokak 157/37 
arpa çeşidi kullanılmıştır. Tohumlar 250Gray-350Gray dozlarında ışınlanmıştır. 
Seleksiyona M2 generasyonunda başlanmıştır. Erkencilik, sap uzunluğu, yatmaya 
dayanıklılık ve tuza dayanıklılık gibi agronomik karakterler tarla, sera ve laboratuvar 
koşullarında izlenmiştir. Mutant hatların tuza dayanıklılıkları 180 mMol tuz 
konsantrasyonunda test edilmiştir. M4 generasyonundan sonra ön verim denemeleri 
başlamıştır. MÖ generasyonunda kurak peryottan kaçan, kontrolden 25-30 gün daha 
erkenci hatlar bulunmaktadır. Su kültüründe 180 mMol tuz yoğunluğunda gelişen tek 
bitkiler elde edilmiştir. Erkenci ve tuza dayanıklı hatlarda ileri gözlem çalışmaları devam 
etmektedir 

Anahtar Kelimeler: Arpa, Mutasyon Islahı, Erkencilik, Tuza Dayanım 

291 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,291-301 H.Peşkircioğlu 

RESEARCH ON MUTANT BARLEY POPULATION UNDER BIOTIC 
AND ABIOTIC STRESS CONDITION 

Barley is one of the most important cereal with 8,5 million tons production, 3,5 million 
hectares of sowing area in Turkey which is also one of the gene centres of barley.. Barley is 

grown in every regions of Turkey where climatic conditions are available for the crop. But barley is the predominant 

crop in the driest land areas throughout the Anatolian plateau. Winters On that plateau are especially 
severe. Summers are hot and dry with temperatures above 30°C. Annual precipitation 
averages about 300 to 400 milimeters and rains mainly in winter. Because of all of these 
prerequsite conditions, winter barley dominates in Turkey, which indirectly refers to water 
economy. According to the above mentioned reasons the objectivies of this investigation 
were: 

1) Improvement of drought resistance, lodding resistance and high yielding barley 
varieties by mutation breeding in Central Anatolian Region. 

2) Determination and selection of abiotic stress such as salt resistance 

In our barley mutation breeding programme under Central Anatolian conditions well 
adapted Tokak 157/37 variety has been used. We applied 250 Gy-300 Gy gamma ray doses 
. Selection began at M2 generation. Agronomical characters including earliness, straw 
length, lodging resistance and disease resistance are monitored in the field and greenhouse. 
Mutant lines have been tested for salt resistance in the hydrophonic culture which contains 
180 mMol and 220 mMol NaCl concentrations.. Preliminary yield trial and advanced yield 
trial are started after M 4 generations. In Mö generation, we had some desirable lines those 
are 25-30 days earlier than its parents, so these lines escape from drough period. Some 
lines that have grown in the hydrophonic cultures, contains 180mMol NaCl still surviving 

Keywords: Barley, Mutation Breeding, Earliness, Salt Resistance 
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1.GİRİŞ 

Arpa Türkiye'de buğdaydan sonra ikinci en büyük ekim alanı ve üretim değerlerine 
sahiptir. Arpa protein içeriği ile hayvan beslenmesinde en önemli kesif yemlerden biri 
olmasının yanı sıra bira üretiminde de temel hammadde olması bakımından büyük öneme 
sahiptir. Ülkemizde arpanın ekim alanı 3.500 000 ha, toplam üretimi 8.500.000 ton verimi 
ise 2.060 kg/ha dır [1]. Ekim alanlarının sınırlı olması dolayısıyla bitki ıslahçılan verimi 
yüksek, her türlü ekstrem koşulda bile ürün verebilecek yeni çeşitleri ortaya koyabilmek 
amacıyla çalışmaktadırlar. Bu projede de abiyotik koşullara uyum sağlamış yüksek verimli 
arpa çeşitlerinin mutasyon ıslahı tekniği ile geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Ülkemiz tarımının verim sorunları yanında her yıl boş bırakılan 3,5 milyon hektarlık nadas 
alanı 9 milyon hektar tarıma elverişsiz arazi bulunmaktadır ki bu arazinin 1.5 milyon 
hektarı tuzlu topraklardır. Nadas bırakmanın amacı su ekonomisi sağlamaktır Şekil l ' de 
görüldüğü gibi tahıl üretiminin neredeyse mono kültür nitelikte olduğu İç Anadolu 
bölgesinde yıllık ortalama yağış 350-400 mm arasında değişmektedir. Bu yağış rejimi de 
sulanmayan alanlarda üst üste iki sene aynı ürünün alınmasına izin vermemektedir. Karasal 
iklimin hüküm sürdüğü bu bölgede iklimin en belirgin faktörleri kışların soğuk; ortalama 
ocak ayı ortalaması -.7°C yazlan; sıcak temmuz ayı ortalaması 22°C yıllık ortalam sıcaklık 
10.8 °C ve yıllık ortalama yağışın 418.8mm olmasıdır 2], Bu koşullarda kuraklık ve 
tuzluluğa karşı dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi önem kazanmıştır [3]. 
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2.DENEYSEL 

Mutasyon ıslahı çalışmalan % İ l nem oranına sahip Tokakl57/37arpa tohumlannın 
kaynak gücü 590 Gray /saniye olan Cs 137 gamma ışın kaynağında ışınlanması ile 
başlanılmıştır. En uygun ışınlama dozunun saptanması amacıyla 0.2 Gray ile 450 Gray 
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arasında 32 farklı dozda ışınlama yapılmıştır. Hem en uygun ışınlama dozunun saptanması 
hem de düşük radyasyon dozlarının etkisini saptamak amacıyla yapılan bu ışınlamadan 
sonra tohumlar tahta kasalara 3 tekrarlı olarak ekilmiş (Şekil 2) ve çıkış sorası 7. günde 
yapılan hasat sonrası fide boyu ölçülerek bu kriter bazında 'etkili ışınlama dozu' 
saptanmıştır [4]. Etkili ışınlama dozunda ışınlanan tohumlar Mı generasyonu olarak tarlaya 
ekilmiş, tarladaki bitkilerin bitki boyu, başak uzunluğu, tek bitki verimi, başaktaki tane 
sayısı, sterilite vb. özellikleri radyasyonun fizyolojik zararını belirlemek için ölçülmüştür. 
Bu generasyonda tek bitki hasadı yapılmış ve her bir başak ikinci yıl tek başak sırası olarak 
lm'lik sıralar halinde ekilmiştir. M2 generasyonu açılım yılı olup seleksiyon amacına 
uygun veya genel performansını beğendiğimiz tek bitkiler seçilerek M3 generasyonuna 
taşınmıştır. Tarla denemelerinde genel performans verim, kuraklığa dayanıklılık ve 
erkencilik yönünden seleksiyon yapılmıştır. Abiotik koşul olarak ele aldığımız tuzluluğa 
dayanıklılık konusundaki çalışmalarımız su kültürü ortamında yürütülmüştür. Tuzluluğa 
dayanıklılık çalışmalarında seleksiyona baz teşkil edecek tuz yoğunluğunu saptamak için 
farklı tuz konsantrasyonlarında bir ön deneme yapılmıştır. Bu denemeler içinde NaCl 
çözeltisi ve Hoagland besin çözeltisi olan 25x45x20 cm boyutlannda plastik kutularda 
yürütülmüştür. Su kültürü ortamında bitkileri yetiştireceğimiz tohum yataklan olarak 
28x45 cm boyutlannda ve 5 m kalınlığında straforlara 2,5 cm aralıklarla açılan 1 cm 
çapındaki oyuklar kullanılmıştır (Şekil 3). Su kültürü ortamındaki havalanma ihtiyacı 
akvaryum motoru ile sağlanmıştır. Su kültürü çalışmalannda sulardaki tuzluluk NaCl ile 
sağlanmıştır. Islah çalışmalannda kullanacağımız en uygun tuz konsantrasyonunu 
saptamak için yaptığımız ön denemede farklı tuz çözeltileri 50mM, lOOmM, 150mMol, 
200mMol, 220mMol ve 260mMol olarak hazırlanmış ve tohumlanınız 3 tekrarlı olarak 
ekilmiştir. Ekimden 28 gün soma hasat edilip gerekli ölçümler yapılmıştır (Şekil 4). 
Bu ön araştırma sonucunda saptanan tuz konsantrasyonu ileri mutant hatlann seleksiyonu 
için kullanılmıştır. Denemeler 16/8 saat aydınlık karanlık peryodundaki büyütme odasında 
yürütülmüştür. 

Şekil 2. Tahta kasalardaki arpa fideleri (28. gün) 
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Şekil 3. Su kültürü çalışmalarında kullanılan sistem 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Etkili radyasyon dozunun belirlenmesi ve düşük radyasyon dozunun etkilerinin saptanması 
amacıyla yaptığımız çalışma fide boyu kriteri göz önüne alınarak yapılmıştır. Denemenin 
sonuçlan Çizelge l ' de verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde kontrolde 16.6 cm olan fide 
boyu 55 Gray doza kadar istatistiksel olarak önemli olmasa da 17 cm'ye artmıştır. 
Kontrolden 120 Gray doza kadar fide boyunda istatistiksel olarak bir fark saptanmamış, bu 
dozdan 450 gray'e kadarki ışınlama dozlannda fide boyunda istatistiksel olarak önemli bir 
azalma saptanmıştır (Şekil 5). Etkili dozun hesaplanmasında Şekil 6'da gösterilen bağıntı 
kullanılmış 250-300 Gray etkili doz olarak hesaplanmıştır. 

Şekil 4. Farklı tuz konsantrasyonlarında su kültüründe yetiştirilen arpa fidelerinin hasat 
sonrası doz artışına bağlı fide boyundaki değişim 
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Çizelge 1 . Gamma radyasyon dozlarının arpa fide boyuna etkisi (cm) 

Dozlar I Tek. II. Tek. III. Tek. Ortalama Farklılık 

(Gray) %5 
K 17,1 17,6 15,1 16,6 ab 
0,2 17,2 17,3 15,7 16,7 ab 
0,5 17,0 17,0 15,5 16,5 ab 
1 17,4 17,2 15,3 16,6 ab 
2 17,7 17,9 15,9 17,2 ab 
3 17,1 17,4 15,9 16,8 ab 
5 17,4 17,3 16,5 17,1 ab 
7 17,5 17,0 16,1 16,9 ab 
10 17,4 17,4 17,4 17,4 a 
15 17,4 17,5 16,5 17,1 ab 
20 17,6 18,0 16,7 17,4 a 
25 17,0 16,9 16,4 16,8 ab 
30 17,7 16,8 16,6 17,0 ab 
35 16,1 16,6 16,7 16,5 ab 
40 16,9 17,2 15,1 16,4 ab 
45 17,2 17,6 16,7 17,2 ab 
50 17,8 16,7 16,0 16,8 ab 
55 17,3 16,8 17,7 17,3 ab 
60 16,4 16,5 17,5 16,8 ab 
70 16,6 16,3 16,5 16,5 ab 
80 15,7 16,5 16,4 16,2 abc 
90 15,6 15,0 16,0 15,5 bed 
100 16,7 14,2 16,2 15,7 abc 
120 15,8 13,7 14,2 14,6 ede 
130 14,7 15,3 11,6 13,9 def 
150 14,0 12,2 14,6 13,6 ef 
200 12,0 12,3 14,8 13,0 ef 
250 11,9 11,4 13,2 12,2 f 
300 9,2 9,1 10,6 9,6 9 
350 6,8 7,0 8,7 7,5 h 
400 5,5 6,1 6,6 6,1 hı 
450 5,2 4,8 5,2 5,1 I 

*p:%5 Duncan Testi 
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Şekil 5. Artan radyasyon dozlarının arpa fide gelişimi üzerine etkisi (cm) 

100 

Fide 
boyu 

50 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ %50 etkili doz 
V 

X 
\ 

\ 
\ 

-«V 

Artan radyasyon dozu (Gy) 
N 

Şekil 6. Artan radyasyon dozu ve bitkideki morfolojik özellikler arasındaki bağıntı 

Tuza dayanıklı hatların seleksiyonunda kullanılacak tuz yoğunluğunu saptamak için 
yapılan deneme sonuçlan Çizelge 2'de verilmiştir. Bu denemede bitkiler su kültürü 
ortamında üç yapraklı fide dönemine kadar yetiştirilmiş ve hasattan sonra ölçümler 
yapılmıştır. Üç tekerrürün ortalamalannın çizelgede incelenmesinde artan tuz 
konsantrasyonlannda fide boyu ve toplam bitki kuru ağırlığında kontrole göre istatistiksel 
olarak önemli ölçüde azalma saptanmıştır (Şekil 4). Bu sonuçlardan hareketle seleksiyon 
çalışmalarında kullanacağımız tuz konsantrasyonu saptanmıştır. 
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Çizelge 2. Farklı NaCl konsantrasyonlarının arpa fide boylan ve biyo kütle üzerine etkisi 

Kontrol 50 100 140 160 180 220 260 

mM mM mM mM mM mM mM 
Fide 19,8 19,2 12,7 13,9 10,2 11,3 9,2 3,4 
Boyu 

a a b b b b c d 
(cm) 
% 95,4 100 81,8 86,3 86,3 100 63,6 27,2 
Yaşayan 
bitki 
Bitki 5,92 3,068 1,66 1,52 0,86 1,04 0,67 0,35 
kuru 
ağırlığ a b c c c c d e 

(g) 
*p:%5 Duncan Testi 

Ön denemelerden sonra başlanılan projenin M2 generasyonunda pek çok fenolojik ve 
fenotipik özelliğine göre seçilen 90 adet tek bitki M3 generasyonunda tek bitki sırası 
olarak ekilmiştir. Bu generasyonda varyasyonun belirlenmesi için 1000 dane ağırlığındaki 
değişim İncelenmiştir (Şekil 7). Hatlardaki 1000 dane ağırlığı 33 g ile 64 g arasında bir 
değişim göstermiştir. M3 generasyonundan itibaren seçilen mutant tek bitkilerden 
oluşturulan 26 adet tek bitkinin her birinden alman 60 adet tohumla tuza dayanıklılık 
çalışmalan su kültürü ortamlannda ve 185 mMol tuz konsantrasyonunda yürütülmüştür. 
Tamamen kontrollü çevre şartlannda yürütülen denemelerde mutant bitkiler başaklanma 
dönemine kadar yetiştirilmekte yüksek tuz konsantrasyonu nedeniyle bu döneme kadar 
hayatta kalmış bitkiler su kültüründen çıkanlıp normal yetiştirme koşullanna nakledilerek 
tohum vermeleri sağlanmış ve tuza dayanıklılık çalışmalan bu bitkilerden sağlanan 
tohumlarla devam edilmiştir (Çizelge 3). 
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Şekil 7: M3 generasyonunda seçilen 90 hattın 100 dane ağırlığına göre dağılım grafiği 

Çizelge 3. M3 generasyonunda 180 mMol tuz yoğunluğunda su kültüründe yetiştirilen tek 
bitki sıralarında elde edilen sonuçlar 

Bitki Ekilen Yeşil Tohum Bitki No Ekilen Yeşil Tohum veren 
Tohum bitki veren Tohum bitki bitki (adet) 

No Sayısı bitki (adet) Sayısı No 
(adet) (adet) (adet) (adet) 

84 60 7 - 12 60 3 
21 60 15 1 36 60 4 
69 60 14 1 84 60 2 1 
78 60 14 2 20 60 2 1 
77 60 28 1 24 60 1 
18 60 9 1 50 60 2 
20 60 5 - 42 60 2 1 
31 60 4 1 14 60 1 
33 60 10 - 16 60 2 
19 60 8 1 43 60 5 
9 60 1 - 40 60 3 1 
2 60 3 - 50 60 2 
16 60 4 1 59 60 2 

Kuraklığa dayanıklılık testleri ve gözlemleri tarla denemelerinde sürdürülmüştür. Özellikle 
2005-2008 yılları bahar aylarında yağışın mevsim normallerinin çok altında olması 
kuraklığa dayanıklılık yönünden yapılan seleksiyonlar için çok uygun bir seleksiyon 
baskısı oluşturmuştur. Devlet Metereoloji Genel Müdürlüğünün Ankara Etimesgut 
istasyonu 52 yıllık ortalama yağış verilerine baktığımızda [5] Mart, Nisan Mayıs aylarında 
ortalama yağış sırasıyla 34,8 mm,42,8mm ve 45 mm iken tarla denemelerinin yürütüldüğü 
Sarayköy'de bu değerler sırasıyla 16mm, 25mm ve 33mm olmuştur. Kuraklığa dayanıklılık 
yönünden yapılan seleksiyon çalışmaları sonucunda 71 ve 69. hatların diğer hat ve 
kontrolden 25-30 gün daha erkenci olduğu ve kuraklıktan etkilenmediği saptanmıştır. Bu 
hatlar başaklanmalarını 25-30 Nisan tarihleri arasında tamamlamışken diğer mutantlarda 
başaklanmanın tamamlanması 15 Haziran ve somasında gerçekleşmiştir. Çizelge 4'te 
2005, 2006 ve 2007 yılında ekilen hatların parsel verimleri gösterilmiştir . 2007 nisan 
mayıs aylarında M5 generasyonunda ilk bahar yağışlarının yeteri kadar yağmaması diğer 
hatları olumsuz olarak etkilemiş hiç verim alınamamışken kuraklıktan kaçan erkenci hatlar 
az da olsa verim vererek kurağa dayanıklılık yönünden ön plana çıkmışlardır. 

Çizelge 4.M4, M5, Mö generasyonunda yetiştirilen hatların parsel verimleri 

Line No TaneVerimi TaneVerimi TaneVerimi 
M4 M5 M6 

g/parsel g/parsel g/parsel 
1 267 0 180 
2 248 0 95 
9 288 0 135 
10 250 0 293 
12 206 0 265 
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14 333 0 160 
15 200 0 190 
16 155 0 145 
18 241 0 160 
19 236 0 175 
20 245 0 70 
21 220 0 185 
24 209 0 165 
31 207 0 185 
32 175 0 125 
33 209 0 180 
36 201 0 210 
40 299 0 150 
42 209 0 240 
43 203 0 175 
50 181 0 160 
69 156 100 258 
71 163 120 140 
77 1 1 3 0 75 
78 310 0 320 
84 203 0 206 
Tokak 291 0 300 
Bülbül 192 0 240 
Tarm 260 0 270 

LSD %5 63,17 50.90 

4.TARTIŞMA VE YORUM 

Mutasyon ıslahı çalışmalarında başlangıç noktası üzerinde çalışılacak bitki türünde 
kullanılacak en uygun radyasyon dozunun saptanmasıdır. En uygun radyasyon dozu ise 
bitkide oluşturacağı minimum fizyolojik zarara karşılık maksimum mutasyon oluşturacak 
dozdur [4]. Bu doz ele alman kriteri, örneğin fide boyunu kontrole göre % 50 oranında 
düşüren dozdur. Bu dozun % 10-20'si ıslah çalışmalarında başlangıç dozu olarak 
kullanılmalıdır. Çalışmamızda bu dozu fide boyunu 16.6 cm den 8 cm indiren doz olarak 
250-300 Gray olarak belirlenmiş ve ıslah çalışmaları bu dozla başlamıştır. Etkili dozun 
hesaplanmasında kullanılan doz aralığının 0.2 Gray-450 Gray gibi geniş bir aralık seçilerek 
düşük radyasyon dozlarının etkisininde görülmesi planlanmıştır. Radyasyonun canlılar 
üzerine etkilerinden biriside, özellikle düşük radyasyon dozlarındaki büyümeyi stimüle 
edici etkisidir [6]. Bu araştırmayla düşük radyasyon dozlarının fide boyu üzerindeki 
stimüle edici etkisinin görülmesi amaçlanmıştır. Kontrolde 16.8 cm olan fide boyu artan 
dozlarda 17,3 cm 'ye yükselmiş ama istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 

Tuza dayanıklılık çalışmaları için en uygun tuz çözeltisini saptamak için farklı tuz 
konsantrasyonlarında su kültüründe yapılan çalışmada kontrole göre bitki boyunu yarıya 
indiren 180mMol tuz konsantrasyonunu tuza dayanıklı hatların seçiminde kullanılmıştır. 
Çeşitli araştırıcılarda [7, 8] arpada tuza dayanıklı genotiplerin seçilmesinde 180mMol tuz 
yoğunluğunu kullanmışlardır. Bu çalışmaların sonucunda M3 generasyonundaki tüm tek 
bitki sıraları eldeki olanaklar ölçüsünde 180mMol tuz çözeltisinde yetiştirilmiş ve 
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başaklanmaya kadar hayatta kalan bitkilerden normal koşullarda tohum alınarak daha sonra 
alanda yapılacak seleksiyon için populasyon oluşturulmuştur. 

Küresel ısınmayla birlikte kuraklığa dayanıklılık bitki çeşitlerinin geliştirilmesi en önemli 
bitki ıslah amacı olmuştur. Geliştirdiğimiz erkenci mutant arpa hatları kış yağışlarından 
yararlanıp ilkbaharda ortaya çıkan kuraklıktan etkilenmeden ürün verebilmektedir. 
Özellikle çok kurak geçen 2007 nisan mayıs aylarındaki kuraklıkta hiçbir mutant hat ve 
kontrolleri verim vermezken bu hatlardan verim alınmıştır. Halen devam eden bu 
çalışmada erkenci hatların verim denemeleri ve tescil için gerekli süreçler 
tamamlanmaktadır. Tuza dayanıklılık çalışmalarında da potansiyel olarak tuza dayanıklı 
bitkiler elde edilmiş olup ıslah süreci devam etmektedir. 
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KAVUN SOLGUNLUK ETMENİ FUSARİUM OXYSPORUM 
F.SP.MELONİS IRK 1,2'E KARŞI DOKU KÜLTÜRÜ VE MUTASYON 

TEKNİKLERİ KULLANARAK DAYANIKLI KAVUN TİPLERİNİN 
SEÇİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

1 * 1 j 1 
Yaprak Kantoğlu , Emine Seçer , Kudret Erzurum , Burak Kunter , Süreyya Şekerci , 

Nüket Kayabaşı1, Mustafa Özçoban1, İhsan Tutluer1, Hayrettin Peşkircioğlu1, Zafer Sağel1, 
Salih Maden2, Ruhsar Yanmaz3 

' * Türkiye Atom enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 06983 Kazan, Ankara 
2* Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dışkapı, Ankara 

3* Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dışkapı, Ankara 

Ülkemiz sebze üretiminde önemli bir paya sahip olan kabakgil türleri içinde yer alan kavun 
(Cucumis melo L.), son yıllarda zararlı ve hastalık etmenleri ve özellikle de Fusarium 
oxysporum f.sp. melonis'in yol açtığı solgunluk hastalığı nedeniyle ekiliş alanı ve üretim 
potansiyeli açısından gerileme kaydetmeye başlamıştır. Yürütülen bu araştırma ile in vitro 
mutasyon ve hastalık etmenine ait fılitrat uygulamaları ile hastalığa karşı 
toleranslı/dayanıklı yeni varyasyonların oluşturulması hedeflenmiştir. Araştırma sırasında 
elde edilen bulgulara göre 21.75 Gy'lik ışın dozunun in vitro bitkiler için etkili olduğu 
araştırma boyunca bu dozun % 10 alt ve üst sınırlarının kullanılması gerektiği, bunun yanı 
sıra fılitrat uygulamasında ise %6.73'lük uygulamanın kullanılan farklı bitki parçaları 
üzerinde olumlu etki yaptığı saptanmıştır. Bu teknikler kullanılarak %6.73 dozunda filitrat 
uygulaması ve mutasyon yolu ile toplam 123 adet toleranslı bitki in vitro koşullarda elde 
edilmiştir. Bu bitkilerden %16.7'si dış koşullarda yaşama yeteneği göstermiş ve bu 
bitkilerden alman toplam 381 adet tohumdan elde edilen bitkilerden 4 adedi dayanıklılık 
testlerinde belli bir süre yaşama yeteneğini korumuştur. Dolayısı ile bu teknik gelecekte 
diğer türlerde yürütülmesi planlanan dayanıklılık çalışmaları açısından referans bir anlam 
taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kavun, Mutasyon, Fusarium oxysporum f.sp. melonis, Işınlama, 
Filitrat 

* yaprak.taner@taek.gov.tr 
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INVESTIGATION ABOUT SELECTING STRONG TYPE OF 
MELONS BY USING MELON PALENESS FACTOR FUSARİUM 
OXYSPORUM F.SP.MELONİS AND MUTATION TECHNIQUES 

Fusarium wilt is a vascular disease of the Cucurbitaceae family, especially in muskmelon 
(Cucumis melo L.), caused by the soil fungus Fusarium oxysporum f. sp. melonis (FOM). 
This pathogen persists in the soil for extended periods of time, and the only effective 
control is the use of resistant varieties. Fusarium oxysporum f. sp. melonis is a very serious 
disease factor for farmers in Turkey. In this research, we show a method for mass-selection 
of melon mutants resistant to Fusarium wilt. In vitro selection of resistant cells, which are 
come from irradiated and non-irradiated explants, is done using culture filtrates of different 
FOM races. According to our results we determined effective irradiation doses and filtrate 
treatment dose by "Linear Regression Analysis". According to our results 21.75 Gy is 
effective dose for in vitro Yuva cv. explants to induce mutation and for filtrate treatment 
6.73% is the proper dose to select survive calluses and plantlets. We recommended using 
10 and 20 Gy gamma ray doses for in vitro melon plantlets to induce mutation by our 
results. We succeed to regenerate 6% plantlets which were obtained and selected from 
irradiated plantlets and regenerated in in vitro medias which were include 6.73 % filtrate. 
Although 16.7% of resistant or tolerant plantlets can continue their viability in greenhouse 
conditions after disease inoculation treatment, we observed 4 plants had a surviving 
capability in a limited time. That is very important for breeding cycle and this research can 
lead to the development of new melon cultivars that will be resistant to Fusarium wilt. 

Keywords: Melon, Fusarium, Irradiation, Filtrate 
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l.GİRİŞ 

Artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak, daha az bir alandan yüksek verim ve 
kaliteye sahip ürün elde etmek, stres koşullarına, artan hastalık yoğunluğuna dayanıklı tür 
ve çeşitleri geliştirebilmek amacıyla dünyada ve ülkemizde ıslah çalışmaları hızla 
yürütülmektedir. Ancak klasik metotlarla sürdürülen çalışmaların uzun bir sürede 
sonuçlanması nedeni ile, günümüzde yapılmakta olan çalışmalar bitki doku kültürü 
teknikleriyle entegre olarak planlanmaktadır. 1920'li yıllardan itibaren çalışılan bitki doku 
kültürü tekniklerinden hücre ve kallus kültürü yöntemleri ile hücrelerin totipotansi 
özelliklerinin ortaya çıkartılması sonucunda, her hücreden ana bitkinin özelliklerini taşıyan 
yeni bireyler elde edilerek bitkilerde daha önceden çözümlenemeyen bir takım biyolojik 
olaylara açıklık getirilmiştir. Günümüzde dayanıklılık ıslahı çalışmalarında kallus ve hücre 
süspansiyon kültürlerinden yararlanılarak hastalıklara ve bazı çevresel stres faktörlerine 
dayanıklı hücreleri seçerek bu hücrelerden dayanıklı bitkiler elde edilmektedir. Ayrıca 
gerek in vitro koşullarda besin ortamına ilave edilen kimyasal mutagenlerle gerekse kültür 
başlangıcını oluşturacak olan in vitro donör bitkilere uygulanan fızikse mutagenlerle (Co60 

ya da Cs 137 ışınlaması ile) mutasyon yaratılarak eldeki mevcut varyasyonun genişletilmesi 
ve bu varyasyon içinden in vitro koşullarda hücresel düzeyde seleksiyon yapılarak istenen 
özelliklere sahip bitkilerin rejenere edilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu yöntemler 
günümüzde oldukça popüler olan genetik modifiye bitkilerin elde edilmesine yönelik 
çalışmalarla kıyaslandığı zaman, çok popüler görünmeseler bile; tüm dünyada tartışma 
konusu yaratan transgenik bitki eldesine göre daha düşük bir maliyet gerektiren, insan 
sağlığı açısından herhangi bir dezavantaj yaratmayan ve daha kısa sürede kesin sonuca 
ulaşmayı mümkün kılan yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkemiz sebze üretiminde önemli bir paya sahip olan kabakgil türleri içinde yer alan kavun 
(Cucumis melo L.), son yıllarda zararlı ve hastalık etmenleri ve özellikle de Fusarium 
oxysporum f.sp. melonis'in yol açtığı solgunluk hastalığı nedeniyle ekiliş alanı ve üretim 
potansiyeli açısından gerileme kaydetmeye başlamıştır. 2007 yılı itibarı ile Türkiye'nin 
toplam üretim miktarı 1 700 000 ton'dur [1]. Geçmiş yıllar ile bu değer karşılaştırıldığı 
zaman yıllara göre değişmekle birlikte üretim miktarında çarpıcı bir azalma olmadığı 
ancak özellikle örtü altı tarımında ve son yıllarda tarla üretiminde hastalığa dayanıklı 
yabancı çeşitlerin ağırlıklı olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Özellikle Orta 
Anadolu Bölgesi'nde üretimde kullanılan yerli çeşitlerimizin dayanıksız olmaları nedeniyle 
bitkilerin büyük bir kısmı hasat aşamasına gelemeden çökmekte bu da üretici açısından 
önemli bir kayıp oluşturmaktadır. Bu önemli dezavantajı ortadan kaldırmak amacıyla yerli 
çeşitlerimize yönelik ıslah çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. Yaşadığımız bölge 
olan Orta Anadolu'da bu sorun nedeniyle var olan kavun alanları hızla azalmakta üreticiler 
yeni arayışlar içine girmektedir. Geçmiş dönemlerden zamanımıza kadar yürütülen 
çalışmalarda Batı Trakya'da hastalığın 1.2 ırkı, Ege Bölgesi'nde 1 ırkının %57, 1.2 ırkının 
%35 ve 0 ırkının %6 oranında yaygın olduğu Yıldız [14], Batı Akdeniz Bölgesi'nde ise 0 
ve 1-2 ırkları Yücel et al. [15] tarafından belirlenmiştir. Erzurum ve ark. [5]'nin yapmış 
oldukları araştırmada (TOGTAG 1585 no'lu proje kapsamında) bu bölgede Fusarium 
oxy sporum f.sp. melonis'in 0, 1 , 2 ve 1,2 nolu ırklarının bulunduğu, bu ırklardan 1,2 nolu 
ırkın yaygın olduğu belirlenmiş ve bu hastalık sonucu tarlada ürünün %'ünün çöktüğü 
gözlenmiştir. 1998 yılından itibaren kavunda somatikembriyogenesis yoluyla bitki eldesine 
yönelik olarak tarafımızdan yürütülen araştırma sonucunda; yörede yoğun olarak 
yetiştiriciliği yapılan Kuşçular, Yuva ve Kırkağaç kavun çeşitlerinden organogenesis ve 
somatik embriyogenesis yoluyla bitki eldesi için gerekli besin ortamı bileşimi, büyümeyi 
düzenleyici madde kombinasyonları ve kültür başlangıcında kullanılacak olan bitki parçası 
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tipleri belirlenerek gelecekte yapılması planlanan ıslah çalışmaları için gerekli olan temel 
veriler elde edilmiştir [10]. Elde etmiş olduğumuz bu temel verilerden yararlanarak 
yürütülen bu araştırmada; bölgemizde yaygın olduğu tespit edilen Fusarium oxysporum 
f.sp. melonis 'in 1,2 nolu ırkına ait farklı yoğunluktaki kültür fılitratlan kullanılarak, 
mutasyona uğratılmış ve herhangi bir uygulama yapılmamış bitkilere ait parçaların kallus 
oluşturma ve yaşama yetenekleri belirlenmiştir. Yaşama yeteneğinde olan kallus ve hücre 
kolonilerinden bitki rejenerasyonu sağlanarak, hastalık etmenine dayanıklı /tolerans 
bitkisel materyal in vitro koşullarda belirlenerek klasik ıslah çalışmalarına göre çok daha 
kısa bir süre içinde çok sayıda materyalin seçimi sağlanarak dayanıklı bireylerin elde 
edilebilmesi için araştırma yönlendirilmiştir. Bunun yam sıra bu metot kullanılarak elde 
edilen başarılı sonuçlar sonucunda; damak tadımıza ve tüketim alışkanlıklarımıza uygun 
olan yerli kavun çeşitlerimizin hastalık etmenine karşı dayanıklı hale getirilmesine yönelik 
çalışmalar açısından bu araştırma bir referans niteliği taşımaktadır. 

2. DENEYSEL 

2.1. Örnek Hazırlama 

Materyal olarak Orta Anadolu koşullarında yaygın olarak yetiştirilmekte olan Yuva kavun 
çeşidine ait tohumlar kullanılmıştır. Filitrat elde etmek için gerekli olan izolatlar Ankara 
Üniversitesi Ziraat fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden temin edilmiştir. Bu amaçla, 
TOGTAG 1585 no'lu TÜBİTAK Projesi (Orta Anadolu Bölgesi'nde Kavun Solgunluk 
Etmeni Fusarium oxysporum f.sp. melonis'in Irklarının Belirlenmesi) kapsamında 
bölgeden toplanarak değerlendirilen ve hastalık açısından etkili bulunan (A-26)s, A1-4 
kodlu izolatlar kullanılmıştır. İzolatların çoğaltımı Erzurum et al [5], fılitrat eldesinde ise 
Megnennau ve Branchard'ın [7] izlediği yol takip edilmiştir. 

Taner [10]'e göre %15 sakaroz, %0.7 agar içeren, pH'sı 5.6 olan MS [8] besin ortamında 
kültüre alınan dış kabuğu çıkarılmış olan tohumlardan elde edilen 7 gün yaşlı in vitro 
bitkiler Türkiye Atom Enerji Kurumu SANAEM Gıda Işınlama ve Sterilizasyon 
Birimi'nde bulunan ve kaynak gücü 0,338 Gy/saniye olan Co60 gama ışın kaynağı ile Van 
Harten [13]'e göre dokuz farklı dozda (0, 10, 20, 45, 65, 85, 105, 125 ve 150 Gy) 
ışmlanmıştır. Işınlamayı takip eden 30 gün içinde bitkilerin yaşama yüzdelerine ve 
gelişmelerine göre ED50 saptanarak ışınlama için gerekli olan etkili doz belirlenmiştir. 
Belirlenecek olan dozun %10 alt ve üst değerleri kullanılarak 3 dozda in vitro bitkiler 
ışınlanmış, ışınlama sonrası besin ortamlarında oluşabilecek yapısal değişimler nedeniyle 
bitkiler hemen taze besin ortamlarına aktarılmıştır. Araştırmada Taner [10], Taner ve ark. 
[12], Taner ve Yanmaz [ll] 'ün Yuva çeşidi için belirlemiş oldukları modifiye edilmiş 
farklı oksin/sitokinin kombinasyonları içeren tam ve V2 kuvvette hazırlanan MS besin 
ortamları kullanılmıştır. Hazırlanan besin ortamlarına Megnegneau ve Branchard [7]'e 
göre hazırlanan farklı dozlardaki fılitrat ilavesi gerçekleştirilmiştir. Işınlanmış ve 
ışınlanmamış in vitro bitki parçaları (hipokotiledon, kotiledon, gerçek yaprak+hipokotil 
parçalan) Çürük [2], Taner ve ark. [ l l ] ' e göre hazırlanarak besin ortamlannda kültüre 
alınmıştır. Gerçek yaprak+hipokotil parçaları sürgün oluşumunu ve kardeşlenmeyi teşvik 
etmek üzere [12] besin ortamına transfer edildikten sonra 16/8 h aydınlatma rejimli iklim 
odasında ±26 °C sıcaklıkta itıkübe edilerek kültürlerin sürgün geliştirme kapasiteleri 
haftalık yapılan sayımlarla belirlenmiştir. Kallus oluşumu için kotiledon ve hipokotil 
parçaları ±26 °C sıcaklıkta Selecta marka etüvde karanlık koşullarsa 3 hafta süreyle 
tutulmuştur. Bu süre sonunda kallus oluşum miktar ve kapasiteleri tarafımızdan belirlenmiş 
olan [10] bir skala yardımıyla değerlendirilerek yaşama yeteneğinde olan kalluslar 
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rejenerasyonu sağlamak üzere modifıye edilmiş katı MS besin ortamına taransfer 
edilmiştir. Elde edilen bitkiler mikro çelikleme ile çoğaltılarak, köklenme için 0,1 mgl 1 

IAA içeren MS besin ortamına aktarılmış ve sağlıklı olarak gelişen in vitro bitkiler 
kademeli olarak dış koşullara alıştırılmıştır. Bunun yanı sıra fılitratlı ortamlarda kültüre 
alınan kotiledon parçalarından elde edilen kallusların yaşama yeteneğinde olanları 
seçilerek 0.5 mgl"1 2,4D içeren MS sıvı besin ortamında kültüre alınmıştır. Kalluslar 50 ml 
sıvı kültürde 2 adet (yaklaşık 5 g) olacak şekilde transfer edildikten sonra, kültürler 135 
rpm'de 26 °C±1 olacak şekilde 16/8 h aydınlatma rejiminde GFL marka 3031 model 
inkübatörlü çalkalayıcıda inkübasyona alınmıştır. Bu süreyi takip eden her iki hafta da bir 
sıvı kültürler alt kültüre alınarak hücre kolonilerinin çoğaltımına devam edilmiştir. İn vitro 
koşullarda hastalık etmenine dayanıklı olduğu tespit edilen bitkiler ve bu bitkilerden elde 
edilen tohumlara ait fideler Erzurum ve ark. [5]'nın belirttiği şekilde saksı inokülasyonuna 
tabi tutularak bitkilerin yaşama oranları tespit edilmiştir 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Araştırma başlangıcında 7 gün yaşlı in vitro bitkiler için en uygun ışınlama dozunu 
belirlemek üzere bir seri uygulama yapılmıştır. Bu amaçla 7 gün yaşlı in vitro bitkicikler 0, 
10, 20, 45, 65, 85, 105, 125 ve 150 Gy dozlar kullanılarak ışınlanmıştır (kaynak gücü 0,338 
Gy/saniye). Işınlanan bitkilerden alınan kotiledon ve gerçek sürgün ucu+hipokotil 
parçalarının rejenerasyonunu sağlayacak şekilde hazırlanan in vitro besin ortamlarına 
dikimi gerçekleştirilmiştir. Işınlama sonrası kültüre alınan kotiledon parçalarının kültürden 
3 hafta sonra canlılık düzeylerine bakılarak elde edilen verilerle yapılan regresyon 
analizleri sonucunda (Çizelge 3.1) 21.75 Gy'lik dozun etkili doz olduğu tespit edilmiştir. 
Artan ışın dozuna bağlı olarak kültüre alınan kotiledon parçalarının yaşama ve kallus 
geliştirme oranlarının oransal olarak azaldığı ve kontrolde %80 oranında kallus oluşumu 
gerçekleşirken 125 ve 150 Gy'lik dozlarda bu oranın %0'a kadar gerilediği belirlenmiştir. 
Yine artan dozlara bağlı olarak elde edilen kallusların renklerinde kirli san renkten 
başlayarak kararma / kahverengileşme şeklinde bir oluşum olduğu saptanmıştır. 

Çizelge 3.1. Farklı ışın dozlarına göre kotiledon parçalarının yaşama oranları 

Canlı kallus (%)=57,44+(-0,48) x Doz, R2= 0,828 

Işın Dozu (Gy) Canlı kallus miktarı (%) 
0 75 
10 60 
20 45 
45 20 
65 15 
85 8 
105 5 
125 2,5 
150 0 

Regresyon Değeri 21,75 Gy 

Etkili fılitrat uygulama dozunu belirlemek üzere yapılan çalışmalarda fılitratlı ortamlarda 
kültüre alınan ışınlanmamış bitki materyalinin gelişim verileri göz önüne alınarak 
regresyon analizleri yapılmıştır. Farklı oranlarda fılitrat içeren besin ortamlannda kültüre 
alınan hipokotiledon parçalarının kallus gelişim kapasitelerine göre kültür başlangıcından 3 
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hafta sonra yapılan gözlemlerden elde edilen verilerle yapılan regresyon analizi sonucunda 
(Çizelge 3.2) etkili filitrat uygulama dozunun %6.73 oranında olduğu belirlenmiştir. 
Çizelge 3.2'den de izlendiği gibi artan ışın dozuna bağlı olarak kallus oluşum oranının 
düştüğü ancak %10'luk uygulamada canlılıkta bir atış var gibi görünsede gelişmeyi takip 
eden dönemlerde bu kallusların kararak canlılıklarını yitirdikleri belirlenmiştir. Yine %18, 
20 ve 44'lük fılitat uygulamalarında kültüre alınan bitki parçalarında kararma oluştuğu 
gözlenmiştir. 

Çizelge 3.2. Farklı filitrat uygulamalarına göre elde edilen kallus oranları 

Canlı kallus (%)=57,65+(-l,912) x Doz, R2= 0,845 

Filitrat Dozu (%) Canlı kallus miktarı (%) 
0 89,58 
4 77,08 
6 37,5 
8 66,07 
10 23,21 
12 4,17 
14 16,07 
16 10,42 
18 0 
20 0 
44 0 

Regresyon Değeri % 6,73 

İlk kültür başlangıcındaki bitki parçalan ile 3 haftalık inkübasyon sonrası inkübatörden 
alınan bitki parçalarının gelişim farklılıktan çok net olarak gözlenebilmiştir. 30 Gy'lik 
uygulama dozunun üzerindeki ışınlamalann bitkilerin rejenerasyon kapasitesi üzerinde 
olumsuz etkiler yaptığı görüldüğü için yüksek doz uygulaması yapılmamıştır. Sürgün 
gelişimi üzerinde ışın dozunun etkilerini belirlemek üzere yapılan ölçümlerde ortalama 
sürgün uzunluğunun kontrolde 4.00cm, 10 Gy'lik uygulamada 4.59 cm, 20 Gy için 2.781 
cm ve 30 Gy'de ise 1.629 cm olduğu belirlenmiştir. Buna göre 10 Gy'de ortaya çıkan 
farkın düşük dozlarda yapılan ışınlamanın uyancı etki yapmasından dolayı olduğu 
sonucuna varılmıştır [13]. 10-20 Gy uygulamalarının sürgün gelişimi üzerinde olumlu 
etkileri olmuştur. Çizelge 3.3'den de izlenebileceği gibi elde edilen veriler üzerinde 
yapılan LSD testi sonucunda kontrol ve 10 Gy'lik uygulama arasındaki farklılığın 0,01 
hata sınırlan içinde önemli olmadığı, buna karşılık 20 ve 30 Gy'lik uygulamaların gerek 
kontrol gerekse 10 Gy'lik uygulama ile aralarındaki farklılığın önemli olduğu 
belirlenmiştir. 

Çizelge 3.3. Farklı ışın dozlarının sürgün gelişimi üzerindeki etkileri arasındaki farklılığın 
istatistiki olarak önemi (LSD value: 0,9634, a = 0,01, Hata kareler ortalaması: 2,10) 

Sıra no Işın Dozu (Gy) Ortalama (cm) 
1 0 (Kontrol) 4,000 A 
2 10 4,590 A 
3 20 2,781 B 
4 30 1,629 C 
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Bunların yanı sıra 20 ve 10 Gy'lik uygulamaların kök gelişimi üzerinde daha olumlu 
etkiler yaptığı, 30 Gy'lik uygulamada ise kök sisteminin olumsuz etkilendiği, yapısal 
bozulmaların meydana geldiği tarafımızdan saptanmıştır. Ayrıca ışınlama ile birlikte 
sürdürülen fılitrat uygulamalarında da sürgün gelişimi ve canlılığının üzerinde her iki 
uygulamanın etkili olduğu görülmüştür. Tek bir filitrat dozu (%7) kullanılarak dört farklı 
ışın dozunda in vitro bitkilerin performansları değerlendirilmiştir. Buna göre 30 Gy'lik 
uygulamada gelişim performansı fîlitratsız uygulamalardaki gibi düşük çıkmıştır (2 cm). 
Kontrolde bu değer 4cm, 20 Gy'de 3,5 cm olarak karşımıza çıkmaktadır. İstatistiksel 
anlamda yapılan analiz sonucu aradaki farkın önemli olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle 
bu denemelerden gelen bitkilere daha yüksek oranda hastalık etmeni verilerek yaşayan 
bitkilerin durumu tarafımızdan değerlendirilmiştir. Farklı dozlarda ışınlanmış ve sürgün 
ucu tekniği ile çoğaltılan in vitro bitkilerden elde edilen V1M2 [13] aşamasındaki 
mutantlara %7 oranında hazırlanarak verilen fılitratların bitkilerin yaşama yetenekleri 
üzerinde yapmış olduğu etki ve bu aşamadaki mutantlann göstermiş oldukları farklılıklar 
Çizelge 3.4'de sunulmuştur. Elde edilen bu mutantlardan kültüre alınan bitkiler içinde 
dozlara bakmadan toplam 123 adet hastalık etmenine karşı toleranslı olduğu düşünülen 
bitki elde edilmiştir. Tüm denemede kullanılan bitki sayısına bu oranlandığı zaman kültüre 
alınan bitkiden %6.73 oranında mutant bitkinin hastalıklı ortamlarda canlı kaldığı 
belirlenmiştir. 9 adet bitki tarlaya aktarılmış ve bu bitkilerden beş adet meyve hasat 
edilmiştir. Tohumlardan elde edilen fidelere yapılan hastalık inokülasyonu işlemi 
sonucunda toplam 318 adet fideden 4 tanesi yaşama yeteneğini koruyarak geri kalan 
fidelerin tamamı 30. günün sonunda ölmüştür. Gözlem süresince ilk 20 günlük sure içinde 
tüm bitkiler oldukça güçlü bir gelişme gösterirken son on gün içinde toplu bir çöküş 
tarafımızdan gözlenmiştir.Geriye kalan 4 fide de 60. gün sonunda ölmüştür. 

Çizelge. 3.4. Farklı dozlarda ışınlanarak elde edilen mutant poulasyona (V1M2) uygulana 
%7'lik hastalık fılitratına karşı in vitro mutant bitkilerin reaksiyonu ve bu bitkilere ait 

özellikler 

Işınlama Dozu 0 (Kontrol) 10 20 30 
(Gy) 

Inokülasyon 
sonrası yaşama 
yeteneğini 
koruyan bitki 
sayısı 12 30 46 35 

1. Kök yapısı zayıf, 1. Yaprak 1. İri yaprak 1. Kökte sürgün 
formunda oluşumu, gelişimi, 

2. Kök boğazı farklılık, 
bölgesinde kuruma, 2. Kallus 2. Zayıf bitki 

2. Çift sürgün oluşturma gelişimi, 
3. Uygulamanın 25. oluşumu, eğiliminde artış, 

Ortaya çıkan gününden itibaren 3. Sürgün ucunda 
bitkisel toplu ölüm 3. Boğum 3. 2-3 adet kuruma, 
farklılıklar aralarında kardeş sürgünün 

kısalma, tek bir ana 4. Kallus 
bitkide oluşumu, oluşturma eğilimi 

4. Kallus 
oluşturma 
eğiliminde artış 
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Araştırma başlangıcında metot bölümünde de belirtildiği gibi fılitratlı ortamlarda kültüre 
alman kotiledon parçalarından elde edilen kallusların yaşama yeteneğinde olanları 
seçilerek 0.5 mgf 1 2,4D içeren MS sıvı besin ortamında kültüre alınmıştır. İlk ana kültür 
somasında elde edilen sıvı kültürlere ait veriler Çizelge 3.5'de sunulmuştur. 

30. alt kültüre kadar sürekli olarak yapılan in vitro fılitrat uygulamalarının sonucunda 
Çizelge 4.6'da sunulduğu gibi 10 Gy'lik uygulamadan 4 adet (5M, 13M 14M, 17M kodlu), 
20 Gy'lik uygulamadan 5 adet (2M, 4M, 1 1M, 15M, 26M kodlu, 30 Gy'lik uygulamadan 
ise 1 adet (24M kodlu) kallus yığını (her petride yaklaşık 200 g olacak şekilde) elde 
edilmiştir. Alt kültürler sırasında yapılan gözlemlerde kallus renklerinde, sıkılıklarında ve 
yığını oluşturan hücre kolonilerinin iriliklerinde farklılıklar olduğu 30 Gy'den elde edilen 
kalluslarda rengin daha yeşilimsi sarımsı ve yapının oldukça kof ve kaba olduğu 
saptanmıştır. 

Çizelge 3.5. Farklı oranlarda filitrat içeren besin ortamlarından elde edilen 
kallusların sıvı kültürde yaşama durumları (İlk kültüre ait sonuçlar) 

Filitrat miktarı (%) ve kod Transfer edilen Hücre kolonisi Kallus rengi 
numarası petri sayısı oluşturma kapasitesi 

4(1 .2) 3 0 Kahve rengi 
6(1.8) 6 2 San-yeşil 
10(3) 3 0 Kahve rengi 

12 (3.6) 4 2 San-yeşil 
13 (4) 3 1 San-kahve 

16 (4.8) 1 3 Yeşil 
18 (5.4) 3 2 San-yeşil 
20 (6) 3 0 Kahve rengi 

0= Hücre kolonisi oluşumu yok, 1= Hücre kolonisi oluşum oranı zayıf, 2= hücre kolonisi 
oluşum oranı orta, 3= Hücre kolonisi oluşum oranı yüksek 

4. TARTIŞMA ve YORUM 

Yuva kavunu çeşidi için etkili ışınlama dozunun 21,75 Gy olduğu ve sürgün gelişimi 
üzerinde ise 10 Gy'lik uygulamanın olumlu sonuçlar verdiği artan ışınlama dozuna bağlı 
olarak özellikle 30 Gy'lik dozun üzerindeki uygulamalarda in vitro bitki parçalarının 
içermiş oldukları su miktarının yüksek olması nedeniyle ışınlama ile bitki bünyesinde 
oluşan radikaller nedeniyle in vitro bitki ve bitki parçalarında kararma ve bunu takiben ölüm 
olayının meydana geldiği saptanmıştır. Elde etmiş olduğumuz bu bulgular Smith [9] ve Van 
Harten [13]'in belirttiği bulgularla paralellik göstermektedir. Dolayısı ile bundan sonra 
yapılacak olan çalışmalarda bu verilerin kullanılması zaman kaybı ve etkili bir mutant 
populasyon oluşumunda yararlı olacaktır. Araştırmada etkili fılitrat dozu belirlemek 
amacıyla yürütülen ön çalışmalarda, uygulanan farklı fılitrat dozları içinde %6,73'lük oranın 
etkili olduğu bunun üzerindeki dozların öldürücü etkiye sahip olduğu %12'lik uygulamadan 
elde edilen bir grup yaşama yeteneğini koruyan kallusun belli bir sure sonunda canlılığını 
yitirdiği belirlenmiştir. Bu nedenle de yaklaşık olarak %7'lik uygulamaların bu tip bir 
çalışma için uygun doz olduğu ve elde edilen bu bulgunun Dutrecq [3] ve Megnennau ve 
Branchard [7] tarafından belirlenen %7-8'lik fılitrat dozu uygulamaları ile uyumlu olduğu 
belirlenmiştir. 20 Gy'lik ışın uygulaması sonrasında in vitro bitkilerden alman sürgün uçları 
ile elde edilen mutant varyasyonun 10 ve 30 Gy'lik uygulamalara göre çok daha etkili bir 
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çeşitliliğe sahip olduğu araştırma süresince gözlenmiştir. Bunun yanı sıra 10 ve 20 Gy'lik 
dozlarda yapılan ışınlama sonrasında in vitro bitkilerden alınan kotiledon parçalarının besin 
ortamlarındaki rejenere olma kapasitelerinin yüksek olduğu ve hastalık etmeni verilen 
kültürlerde 20 Gy'den elde edilen kallusların yaşama yeteneklerini diğer ışın dozu 
uygulamalarına karşı daha iyi koruduğu bu dozu 10 Gy'lik uygulamaların izlediği 
saptanmıştır. Bu bulgu, bu zamana kadar dayanıklılığa yönelik olarak yürütülen ıslah 
çalışmalarında somaklonal varyasyonların dışında in vitro mutagen uygulamalarından elde 
edilen varyasyonların kullanımının da etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma 
sonucunda sürgün ucu kültürlerinden elde edilen mutantlardan kültüre alınan bitkiler içinde 
dozlara göre ayrım yapılmadan toplam 123 adet hastalık etmenine karşı toleranslı olduğu 
düşünülen bitki elde edilmiştir. Tüm denemede kullanılan bitki sayısına bu oranlandığı 
zaman kültüre alınan bitkiden %6.73 oranında mutant bitkinin hastalıklı ortamlarda canlı 
kaldığı belirlenmiştir. Bu bitkilerden elde edilen tohumlara ait fidelere yapılan hastalık 
inokülasyonu sonrasında 4 adet fide çok zayıf bir gelişme de gösterseler de canlılıklarını 
belli bir süre koruyabilmişlerdir. Elde edilen bu umutvar sonuç daha geniş in vitro mutant 
varyasyonların eldesi ile başarılı sonuçlara ulaşma şansının yüksek olduğunu ve tekniğin 
kavun için işlerliğini ortaya koymuştur. Kazza ve Malepszy [4] benzer sonucu hıyarda 
yürüttükleri araştırma da elde ederek %100 dayanıklı olan yeni bir çeşidi elde etmişlerdir. 
Dolayısıyla elde etmiş olduğumuz tüm bulgular topluca değerlendirildiği zaman, in vitro 
mutasyon çalışmaları ile toksitite (filitrat uygulaması) çalışmalarının beraberce başarılı bir 
şekilde sürdürülebileceği görülmüştür. Özellikle kalluslardan gerçekleştirilecek etkili bitki 
rejenerasyonu ile elde edilen bitki miktarının artması önemli bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Gerek filitrat uygulaması ve gerekse ışınlama çalışması sonucunda elde edilen 
verilerle yapmış olduğumuz istatistiksel değerlendirmeler ve bireysel gözlemler sonucunda, 
in vitro mutasyon tekniklerinin kullanımının sadece kavun türü için değil diğer türlerde de 
yürütülecek olan araştırmalara katkı sağlayabileceği tarafımızdan belirlenmiştir. 

5. KAYNAKLAR 

[1] Anonymous, Provisional production and production indices data, FAO, (2007) www.fao.org/faostat 
(2007) 

[2] Çürük, S. Investigations on in vitro plant regeneration and genetic transformation on melon cultivars. 
Çukurova University Graduated School Of Science, Horticultural Science, Adana, Turkey, (1999) p 217 

[3] Dutrecq, A.J.E. In vitro selection of plants resistant or tolerant to pathogenic fungi. Proceedings of a 
Symposium on the use of Induced Mutations for improving disease resistance in crop plants.IAEA 31 
January-4 February 1977 Vienna. (1977), pp 471-477 

[4]El-kazzaz, a.a. and malepszy, s. Selection of resistant Cucumis sativus regenerated plants to Fusarium 
oxysporum via tissue culture. The First Egyptian-Italian Symposium on Biotechnology, Assiut, Egypt 
(Nov. 21-23) (1992) 121-129 

[5] Erzurum, K., Taner K.Y, Seçer E., Yanmaz R., Maden S. Occurrence of races of Fusarium oxysporum f. 
sp. melonis causing wilt on melon in Central Anatolia. J Turk Phytopathology, (1999)28: 87-97 

[6] Malepszy S and El-kazzaz A.A. In vitro culture of Cucumis sativus XI. selection of resistance Fusarium 
oxysporum. Acta Hort. (In Vitro Culture and Horticultural Breeding), (1990) 280:455-458 

[7] Megnegneau B., and Branchard M. Effects of fungal culture filtrates on tissue f rom susceptible and 
resistant genotypes of muskmelon to Fusarium oxysporum f. sp. melonis. Plant Science, (1991) 79: 105-
110 

[8] Murashige T., and Skoog F.A. revised medium for rapid growth and bio-assays with tobacco tissue 
cultures. Physiol Plant, (1962) 15: 473-497 

[9] Smith M. In vitro mutagenesis. Annual Review of Genetics, (1985) 19: 423-62 
[10] Taner K.Y. Plant formation by somatic embryogenesis in melon (Cucumis melo L.). PhD Thesis. Ankara 

University Graduated School Of Science, Horticultural Science, Ankara/Turkey, (2002) p:145 
[11] Taner K.Y., Yanmaz R. Somatic .embryogenesis in melon (Cucumis melo L.). 4 th National Horticulture 

Congress, September 8-12, Antalya-Turkey, (2003) pp 361-364 

310 

http://www.fao.org/faostat


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,312 JR1100036 S .Alikamanoğlu 

[12] Taner K.Y., Yanmaz R„ Yazar E., Alper A. The effects of sucrose concentration and pH level on 
different explant types for in vitro organogenesis in melon (Cucumis melo L.) Alatarim Journal, (2004) 
3: 11 

[13] Van Harten A.M. Mutation Breeding Theory And Practical Applications. Cambridge University Press, 
ISBN 0521470749. (1998) pp 353 

[14] Yildiz M. Researches on Fusarium oxysporum f. sp. melonis races in the Mediterranean region of 
Turkey and response of some national melon genotypes to the disease (Assoc. Prof. Thesis, Ege 
University of Agricultural Faculty, Department of Plant Protection, (1977) pp 112 

[15] Yücel S., Pala H., Sari N., Abak K. Determination of Fusarium oxysporum f. sp. melonis races in the 
East Mediterranean region of Turkey and response of some melon genotypes to the disease. 9 th Congress 
of The Mediterranean Phytopathological Union, Kuşadası-Turkey, (1994) pp 87-89 

311 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,312 J R 1 1 0 0 0 3 6 S.Alikamanoğlu 

GAMA RADYASYONU İLE TEŞVİK EDİLMİŞ TUZA TOLERANSLI 
PATATES (iSolunum tuberosum L.) MUTANTLARINDA 
BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELERİN İNCELENMESİ 

Sema Alikamanoğlu*, OrkunYaycili, Ayşe Şen, Alp Ayan 

İ.Ü.Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 34459 Vezneciler/İSTANBUL 

Abiyotik stres (tuzluluk, kuraklık, herbisitler vb.) faktörlerine toleranslı veya dirençli 
bitkiler geliştirmek için in vitro tekniklerle beraber gama radyasyonu gibi fiziksel 
mutagenler de kullanılmaktadır.Tuzluluk, özellikle yarı kurak ve kurak iklim bölgelerinde 
bitkilerin, büyümesini, gelişmesini ve ürün verimini sınırlandıran önemli stres 
faktörlerinden biridir. Tuz stresi, oksidatif stresi tetikleyerek bitkilerde reaktif oksijen 
türevlerinin (ROT) üretimini arttırır. Stres altındaki tüm canlılarda olduğu gibi bitkilerde 
de stres karşısında ROT'ları zararsız bileşenlere dönüştüren antioksidant savunma 
mekanizmaları gelişmiştir. Bu çalışmada, tuza toleranslı patatesleri teşvik etmek amacıyla 
patates nod eksplantlerı I.Ü. Tıp Fakültesi Kan Işınlama Merkezinde bulunun Sezyum-137 
(Cs137) kaynağında 
0-50 Gy arasında değişen dozlarda gama radyasyonu ile ışınlandı. Eksplantlardan in vitro 
şartlarda MıVı ve MıV2 generasyonları elde edildi. MıV3 generasyonuna ait kültürler 
0-150 mM arasında değişen konsantrasyonlarda NaCl içeren selektif besiyerlerine ekildi ve 
tuza toleranslı mutantlar belirlendi. Kontrol ve tuza toleranslı mutant bitkilerde süperoksit 
dismutaz, katalaz ve peroksidaz gibi antioksidant enzim sistemlerinde meydana gelen 
biyokimyasal değişimler ortaya konuldu. 

Anahtar Kelimeler: Mutasyon ıslahı, Gama Radyasyonu, Bitki Doku Kültürü, Tuz Stresi, 
Antioksidant Enzimler 

* semakaman@istanbul.edu.tr 
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NOHUTTA MUTASYON ISLAHI 

Zafer Sağel1*, M.İhsan Tutluer, Hayrettin Peşkircioğlu, Yaprak Kantoğlu, Burak Kunter 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu- Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Nohut, Türkiye'de önemli bir baklagil bitkisidir. Türkiye baklagil açısından önemli gen 
merkezlerinden biridir. 1994 tarihinde TAEK-SANAEM'de başlatılan nohut mutasyon 
ıslahı projesi ile adaptasyon kabiliyeti yüksek, nadas alanlarının azaltılmasına katkıda 
bulunabilecek, soğuğa ve kurağa dayanıklı, makineli hasada uygun, verimi, protein oranı 
yüksek, iri taneli, hastalıklara özellikle antraknoza ve zararlılara dayanıklı, kaliteli mutant 
nohut çeşitlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu araştırmada, başlangıç materyali olarak 
ILC 482, AK 7 1 1 1 4 ve AKÇÎN 91 nohut çeşitleri kullanılmıştır. Tohumlar 13 Nisan 1994 
tarihinde Kobalt-60 (60Co) kaynağında; Tarla denemesi için 0 (Kontrol), 50, 100, 150, 200, 
250, 300, 350 ve 400 Gy'lik dozlarda ışınlanmıştır [1, 2]. Araştırma sonucunda, umutvar 
iki mutant nohut hattı seçilmiş ve bu hattalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma 
Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifıkasyon Merkezi Müdürlüğünce 2 yıl 
süre ile 5 farklı lokasyonda yetiştirilerek özellikleri incelenmiştir. Yapılan tescil 
denemeleri sonucunda [Kontrollere göre erkenci (95-100 gün), yüksek verimli (180-220 
kg/da), yüksek protein oranına sahip (% 22-25), 100 tane ağırlığı (42-48 gr), pişme süresi 
(35-40 dak.), Ascochyta blight'a [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] dayanıklı ve kaliteli 
olduğu belirlenen mutant nohut hattı, TAEK-SAGEL adı ile 2006 tarihinde TAEK adına 
tescil edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, Mutasyon, Nükleer Teknikler, Bitki Islahı 

* zafer.sagel@taek.gov.tr 
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MUTATION BREEDING IN CHICKPEA 

Chickpea is an important food legume in Turkey. Turkey is one of the most important gene 
centers in the world for legumes. Realizing the potential of induced mutations, a mutation 
breeding programme was initiated at the Nuclear Agriculture Section of the Sarayköy 
Nuclear Research and Training Center in 1994. The purpose of the study was to obtain 
high yielding chickpea mutants with large seeds, good cooking quality and high protein 
content. Beside this some characters such as higher adaptation ability, tolerant to cold and 
drought, increased machinery harvest type, higher yield, resistant to diseases especially to 
antracnose and pest were investigated too. Parent varieties were ILC-482, AK-71 14 and 
AKÇIN-91 had been used in these experiments. The irradiation doses were 0 (control), 50, 
100, 150, 200, 250, 300, 350 and 400 Gy for field experiments, respectively. As a result of 
these experiments, two promising mutant lines were chosen and given to the Seed 
Registration and Certification Center for official registration These two promising mutants 
were tested at five different locations of Turkey, in 2004 and 2005 years. After 2 years of 
registration experiments one of outstanding mutants was officially released as mutant 
chickpea variety under the name TAEK-SAGEL, in 2006. Some basic characteristics of 
this mutant are; earliness (95-100 day), high yield capacity (180-220 kg/da), high seed 
protein (22-25 %), first pot height (20-25 cm), 100 seeds weight (42-48 g), cooking time 
(35-40 min) and resistance to Ascochyta blight. 

Keywords: Chickpea, Mutation Breeding, Nuclear Techniques, Plant Breeding 
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1. GİRİŞ 

Nohut Türkiye'de önemli bir baklagil bitkisidir. Türkiye baklagil açısından önemli gen 
merkezlerinden biridir. Nohut'un en çok bilinen özelliği insan ve hayvan beslenmesinde 
kullanılan önemli bitkisel protein kaynağı olmasıdır. Bununla beraber, geleneksel besin 
çeşidimiz olan buğdaya göre nohut 2-3 kat fazla proteine sahiptir. Ayrıca yüksek 
karbonhidrat içermeleri nedeni ile de önemli enerji kaynağı olarak değer taşır. Bunun 
yanında bazı vitaminler ve minarelerce de oldukça zengindir[l]. 

Bitki ıslahında mutasyon çalışmaları mevcut gen havuzunun genişletilmesinde etkin bir 
yoldur. Yemeklik tane baklagillerde de mutasyon ıslahı çalışmalarının çok başarılı, önemli 
ve etkin bir ıslah yöntemi olduğu kanıtlanmıştır. Mutasyon ıslahı çalışmalarının, bu 
potansiyeli dikkate alınarak, 1994 yılında Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezi'nde (SANAEM) nohutta mutasyon ıslahı programı başlatılmıştır. 

2. DENEYSEL 

Bu araştırmada başlangıç materyali olarak ILC 482, AK 7 1 1 1 4 ve AKÇİN 91 nohut 
çeşitleri kullanılmıştır. Denemede kullanılan nohut çeşitlerinin nem oranı % 9 ve 
çimlenme yüzdesi %98'dir. Tohumlar 13 Nisan 1994 tarihinde Kobalt-60 (60Co) 
kaynağında; a) Sera denemesi için 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 ve 600 
Gy'lik dozlarda, b) Tarla denemesi için 0 (Kontrol), 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ve 
400 Gy'lik dozlarda ışmlanmıştır [2,3], 

Mı generasyonunda her doz için 1000 tohum tarlaya ekilmiştir. Olgunlaşma zamanında 
elde edilen 3500 fertil bitkinin her birinden alınan 20 tohum ile M2 generasyonu 
oluşturulmuştur. Bitki gelişme süresince istenen özelliklere sahip mutantlar (erkenci, 
yüksek verimli, ilk bakla yükseliği yüksek (makinalı haşata uygun), kaliteli ve Ascochyta 
blight [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] dayanıklı, ) üstün özelik gösteren mutant hatlar 
seçilmiştir. M2 generasyonunda istenilen özelliklere göre seçilen 2520 tek bitki ve doz 
bulklarında M3 generasyonu oluşturulmuştur. M3-4 generasyonunda hatların protein oranları 
belirlenmiştir. M5.7 generasyonunda çeşitlere ait mutant döl sıraları ana çeşitler ve yaygın 
olarak ekilen diğer çeşitlerle karşılaştırmalı mikro verim ve verim denemeleri kurulmuş, 
deneme süresince tarla gözlemleri, kalite özelliklerine( tane iriliği, pişme süresi ve protein 
oranına) göre 12 mutant hat seçilmiştir. 

Mutant hatlar, kontrolleri ile birlikte Orta Anadolu bölgesinde iki lokasyonda Sarayköy 
(SANAEM) ve Haymana (TARM) 2002(M8) ve 2003(M9) yılında tesadüf bloklar deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak ekilmiş ve verim denemeleri yürütülmüştür[4]. Verim, 
tane iriliği ve şekli, ilk bakla yüksekliği, Ascochyta blight [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] 
dayanıklı, pişme özellikleri ve protein oranları istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Bu 
denemeler sonucunda standartlara göre üstün özellikler göstermesi nedeni ile 2004 yılında 
TAEK-SAGEL-150 ve TAEK-SAGEL-100 mutant hatlarının tescil işlemleri Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon 
Merkezi Müdürlüğünce başlatılmıştır. Denemelerde daha önceki yıllarda tescil edilen 4 
çeşit, standart olarak kullanılmış ve. Denemeler; 2004-2005 yıllan arasında, Ankara, 
Esenboga, Haymana, Konya ve Eskişehir lokasyonlannda kurulmuştur. 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR 

3.1. Laboratuvar denemeleri 

Farklı gamma ışını dozları uygulanan ILC 482 ve A K 7 1 1 1 4 nohut çeşitlerinin fide 
boyuna ilişkin ortalama değerler ile Duncan testi sonuçları Çizelge l'de verilmiştir. 
Tablo 2 ve Şekil 2'nin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, artan radyasyon dozları ile 
ILC 482 nohut çeşidinde fide boyu kontrolde 15.7 cm iken 200 Gy'de 7.90 cm'ye, 600 
Gy'de 2.71 cm'ye kadar düşmüştür. AK 7 1 1 1 4 nohut çeşidinde fide boyu kontrolde 
15.82 cm iken, 250 Gy'de 7.85 cm'ye, 600 Gy'de 4.65 cm'ye düşmüş ve fide boyu 
kısalmıştır. [5]. 

Yapılan Duncan testi sonuçlarına göre ILC 482 çeşidinde 200 Gy, AK 7 1 1 1 4 çeşdinde 
ise 250 Gy'den itibaren kontrolle diğer dozlar arasında %1 düzeyinde önemli fark 
bulunmuştur. 

Radyasyon zararım tesbit etmek için fide yüksekliği parametre olarak kullanılmış ve 
%50 etkili doz (ED50) ILC 482 nohut çeşidi için 210 Gy, AK 7 1 1 1 4 çeşidi için ise 240 
Gy olarak saptanmıştır. [6]. 

Çizelge 1. Nohut Çeşitlerine Uygulanan Farklı Radyasyon Dozlarının Fide Boyu 
Üzerine Etkisi Mı 

Çeşit Doz (Gray) Çeşit 
Kontrol 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

ILC 482 15,7 15,5 13,9 11,8 7,9 5,5 4,1 3,9 3,9 3,4 3,1 2,7 
AK 71114 15,8 14,9 13,0 11,46 9,5 7,8 7,6 7,2 6,1 5,1 5,0 4,6 

ILC 482 
Çeşit 

AK 71114 

• Kontrol 

B100 

• 150 

e* 200 
El 250 

• 3 0 0 

• 350 

• 4 0 0 

• 4 5 0 

Şekil 1. Nohut Çeşitlerine uygulanan farklı radyasyon dozlarının fide boyu üzerine etkisi Mı 

3.2. Tarla denemeleri 

Mı generasyonunda her doz için 1000 tohum tarlaya ekilmiştir. Olgunlaşma zamanında 
elde edilen 3500 fertil bitkinin her birinden alınan 20 tohum ile M2 generasyonu 
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oluşturulmuştur. Bitki gelişme süresince istenen özelliklere sahip mutantlar (erkenci, 
yüksek verimli, ilk bakla yükseliği yüksek (makinalı haşata uygun), kaliteli ve Ascochyta 
blight [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] dayanıklı, ) üstün özelik gösteren mutant hatlar 
seçilmiştir. M2 generasyonunda istenilen özelliklere göre seçilen 2520 tek bitki ve doz 
bulklarında M3 generasyonu oluşturulmuştur. M3-4 generasyonunda hatların protein oranları 
belirlenmiştir. M5-7 generasyonunda çeşitlere ait mutant döl sıraları ana çeşitler ve yaygın 
olarak ekilen diğer çeşitlerle karşılaştırmalı mikro verim ve verim denemeleri kurulmuş, 
deneme süresince tarla gözlemleri, kalite özelliklerine( tane iriliği, pişme süresi ve protein 
oranına) göre 12 mutant hat seçilmiştir[7]. 

Mutant hatlar kontrolleri ile birlikte Orta Anadolu bölgesinde iki lokasyonda Sarayköy 
(SANAEM) ve Haymana (TARM) 2002(M8) ve 2003(M9) yılında verim denemeleri 
tesadüf bloklar deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür[4]. Verim, tane 
iriliği ve şekli, ilk bakla yüksekliği, Ascochyta blight [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] 
dayanıklı, pişme özellikleri ve protein oranlan istatistiki olarak değerlendirilmiştir. TAEK 
Sağel and TAEK Sağel-10 mutant hatları Sarayköy and Haymana lokasyonlarında en iyi 
performansı göstermiş ve ortalama verim 220 kg/da olarak belirlenmiştir Çizelge 2. 

Çizelge 2. 2002-2003 TAEK-Sarayköy Deneme Alanı ve 2003 TOKB -TARM Haymana 
Deneme Alanı Nohut Verim Denemesi Sonuçlan (kg/da) 

Çeşit-Hat Doz 
(Gray) 

Sarayköy 
(2002) 

Sarayköy 
(2003) 

Haymana 
(2003) 

Verim 
(kg/da) 

TAEK SAGEL 150 228.2 ab 239.6 a 193.2 a 220.3 
TAEK SAGEL 10 100 236.8 a 231.4 ab 191.1 a 219.8 
TAEK 8 200 202.9 cd 226.4 b 178.6 a 202,6 
TAEK 7 400 171.3 f 213.2 c 175.6 b 186.7 
TAEK 6 250 189.9 de 207.8 c 173.6 b 190.4 
AK-71114 (ST) St 176.3 ef 212.5 c 175.0 b 187.9 
AKÇİN-91 (ST) St 166.7 f 212.8 c 176.8 b 185.4 
ILC 482 (ST) St 217.1 bc 177.5 d 188.2 b 194.3 
F * * * * * * 

CV (%) 13.73 8.87 4.46 
LCD 4.46 14.92 7.75 

* İstatistiki olarak % 5 düzeyinde önemli bulunmuştur. 

2003 Yılı Sarayköy Nohut Verim Denemesi Gözlem Değerleri, Kalite Analizi Sonuçları 
Çizelge 3 ve Çizelge 4'de verilmiştir. 
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Çizelge 3.2003 Yılı Nohut Verim Denemesi Gözlem Değerleri Sonuçları (Sarayköy) 

Çeşit / Hat Işınlama 
dozu 
(Gy) 

Çiçeklenme 
gün sayısı 

(gün) 

Fizyolojik 
Dİgunlaşma 
gün sayısı 

(gün) 

Bitki 
boyu 
(cm) 

tik bakla 
yüksekliği 

(cm) 

Dal 
sayısı 

Bitkide 
bakla 
sayısı 
(adet) 

Bitkide 
tane 
sayısı 
(adet) 

Bitki 
büyüme 

şekli 
(1-3) 

Antraknoz 
değeri 
(1-9)* 

100 Tane 
ağırlığı 

(g) 

Verim 
kg/da 

TAEK 
SAĞEL 

150 69 96 46,3 16,9 2-4 33,2 31,8 1 3 47,2 239,6 a 

TAEK 
SAĞEL-10 

100 68 98 45,5 16,3 2-4 32,9 32,3 1 3 46,4 231,4 
ab 

TAEK-8 200 67 96 44,9 16,7 2-4 32,0 30,1 1 4 44,5 226,4 b 

IAEK-7 400 68 97 44,4 17,1 2-4 29,6 28,8 1 5 44,0 213,2 c 

TAEK-6 250 69 99 44,9 16,9 2-3 31,0 30,5 1 5 40,3 207,8 c 

AK-71114 
(ST) 

St 66 98 44,4 16,2 2-3 30,0 29,0 1 5 40,9 212,5 c 

AKÇİN 91 
(ST) 

St 65 95 44,7 15,9 3-4 33,1 32,3 1 5 40,1 212,8 c 

ILC-482 (ST) St 63 97 45,8 18,1 3-5 42,2 37,4 2 5 32,3 177,5 d 

* İstatistiki olarak % 5 düzeyinde önemli 

Çizelge 4. 2003 Yılı Nohut Verim Denemesi Kalite Analizi Sonuçları (Sarayköy) 

Çeşit / Hat Kuru 
ağırlığı 

(g) 

Yaş 
ağırlığı 

(g) 

Su alma 
kapasitesi 

(g/tane) 

Su alms 
indeksi 

(%) 

Kuru 
hacim 

(ml) 

Islak 
hacim 
(ml) 

Şişme 
kapasitesi 

(g/tane) 

Şişme 
indeksi 

(%) 

Pişme 
süresi 
(dak) 

Protein 
(%) 

TAEK SAĞEL 46,4 97,3 0.51 1.10 90 195 0.55 2.37 37 23 .2 
JAEKSAĞEL-
10 48,4 100,1 0.52 1.07 89 187 0.48 2.24 45 

23 .6 

TAEK-8 46,1 95,8 0.49 1.08 85 188 0.53 2.50 38 22 .9 
TAEK-7 44,5 92,5 0.48 1.08 84 188 0.54 2.60 39 21 .2 
TAEK-6 40,1 84,4 0.44 1.11 80 175 0.45 2.51 39 21.7 
AK-71114 (st) 43,1 88,8 0.46 1.06 81 182 0.50 2.58 50 23 .0 
AKCIN 91 (st) 41,4 84,3 0.43 1.04 83 183 0.50 2.53 45 21 .4 
ILC482 (st) 32,8 68,3 0,35 1.08 76 168 0.43 2.66 55 22 .3 
GÖKÇE (st) 44,2 89,5 0.45 1.03 83 188 0.55 2.65 51 21,3 

3.3. Tescil denemeleri 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve 
Sertifıkasyon Merkezi Müdürlüğünce 2 yıl (2004-2005) süre ile Ankara, Konya ve 
Eskişehir lokasyonda yapılan tescil denemeleri sonucunda Çizelge 5 ve Çizelge 6 ve 
Çizelge 7. incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, TAEK Sağel ve TAEK Sağel-10 mutant 
hattının ortalama verim 186 kg/da olarak belirlenmiştir (Çizelge 5). TAEK Sağel mutant 
hattı yapılan kalite analizleri sonucunda, protein oranı %23.2, kuru ağırlığı 41 g, yaş 
ağırlığı 85 g, su alma kapasitesi 45 g/tohum, su alma indeksi %1.15, kuru hacim 81 ml, şişme 
kapasitesi 0.47 mi/tohum, şişme indeksi %2.52 ve pişme süresi 37 dakika olarak belirlenmiştir 
(Çizelge 6). 
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Çizelge 5. Nohut Tescil Denemeleri Verim Sonuçları (2004-2005) 

Çeşit /Hat 
Ankara 

2004 

Esenboğa 

2005 

Haymana 
2005 

Konya Eskişehir Ver im 

(kg/da) 
Çeşit /Hat 

Ankara 

2004 

Esenboğa 

2005 

Haymana 
2005 

2004 2005 2004 2005 

Ver im 

(kg/da) 

TAEK SAĞEL 213.3 196.7 204.6 166.9 154.9 212.2 154.5 186.7 

TAEK SAGEL -
10 

200,6 194.7 249.8 170.1 149.3 213.3 125.2 186.2 

AKN 291 157.4 157.4 197.3 145.8 108.4 167.6 94.9 147.0 

Uzunlu 99 (st) 163.2 118.7 136.0 102.4 92.4 163.4 108.1 126.3 

Gökçe (st) 213.4 199.0 168.2 167.7 125.6 189.4 156.5 174.3 

Akçin 91 (st) 179.2 173.1 275.9 137.8 115.4 160.6 132.9 167.8 

Canı tez 87 (st) 200.2 159.3 203.9 89.2 115.8 183.3 159.7 158.8 

F * * CV(%) 10.7 LSD 9.3 

Çizelge 6.. 2005 Yılı Eskişehir Nohut Verim Denemesi Kalite Analizi Sonuçları 

Çeşit / Hat Kuru Yaş Su alma 
kapasitesi 

Su alma 
indeksi 

Kuru Islak Şişme Şişme 
indeksi 

Pişme 

ağırlığı ağırlığı (g/tane) 

(%) 
hacim hacim kapasitesi 

(%) 
süresi 

(g) (8) (ml) (ml) (g/tane) (dak) 
TAEK SAĞEL 41 85 0.45 1.15 81 178 0.47 2.52 37 
TAEK SAĞEL-
10 43 90 0.47 1.13 82 181 0.49 2.53 48 
AKN 291 46 99 0.53 1.14 86 189 0.53 2.47 48 
Uzunlu 99 (st) 43 91 0.48 1.16 82 182 0.50 2.56 45 
Gökçe (st) 40 84 0.44 1.09 81 175 0.44 2.42 54 
Akçin 91 (st) 44 91 0.47 1.11 83 182 0.49 2.48 53 
Canı tez 87 (st) 47 97 0.50 1.04 86 185 0.49 2.36 55 

TAEK Sağel mutant hattı farklı lokasyonlarda, 171 .2 en düşük hata kareler ortalaması ile 
en stabil çeşit olduğu ve her koşulda- en yüksek verim kapasitesine sahip olduğu 
belirlenmiştir (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Nohut Tarımsal Değerleri Ölçme Denemelerine Ait Bazı Stabilite Parametreleri 

Çeşit/Hat 
Verim 

(kg/da) 
% 

b 
a R2 %cv HKO Çeşit/Hat 

Verim 

(kg/da) 
% 

+,- sh 
a R2 %cv HKO 

TAEK SAĞEL 186.7 118.1 0.997 0.150 8.5 0.89 7.9 171.2 

TAEK SAĞEL -10 182.2 115.2 1.424 0.220 -60.3 0.89 11.2 340.9 

AKN 291 147.0 0.924 0.208 0.9 0.80 11.7 298.9 

Uzunlu 99 (st) 126.3 0.665 0.234 21.1 0.62 15.4 377.8 

Gökçe (st) 174.3 0.604 0.276 78.9 0.49 13.2 525.5 

Akçin 91 (st) 167.8 1.379 0.326 -50.2 0.78 16.1 730.7 

Canıtez 87 (st) 158.8 1.069 0.302 -10.4 0.71 15.8 631.7 

Std. Average Yield 156.8 

Gen. Average Yield 158.1 100.0 
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4. TARTIŞMA VE YORUM 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve 
Sertifıkasyon Merkezi Müdürlüğünce 2 yıl (2004-2005) süre ile 5 farklı lokasyonda 
yapılan tescil denemeleri sonucunda [Kontrollere göre erkenci (95-100 gün), yüksek 
verimli (180-220 kg/da), yüksek protein oranına sahip (% 22-25), 100 tane ağırlığı (42-48 
gr), pişme süresi (35-40 dak.), Ascochyta blight'a [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] 
dayanıklı ve kaliteli olduğu belirlenen TAEK-SAĞEL 150 mutant hattı, TAEK-SAĞEL 
adı ile 12 Nisan 2006 tarihinde TAEK adına TESCİL EDİLMİŞTİR. TAEK SAĞEL 
mutant nohut çeşidi 12 Ağustos 2006 tarihli ve 26257 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak 
milli çeşit listesinde yerini almış ve TÜRK TARIMININ HİZMETİNE SUNULMUŞTUR. 
Elit Tohumluk üretimi ve diğer bölgelere adaptasyon çalışmaları sürdürülmektedir. 
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MUTASYON ISLAHIYLA KİRAZDA YENİ TİPLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

Burak Kunter1*, Mehmet Baş2, Yaprak Kantoğlu1, Masum Burak3 

'Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara 
2 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova 

3 Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara 

Kirazın anavatanı olan ülkemiz, 200.000 ton üretimle dünya kiraz üretiminde yıllara göre 
1. veya 2. sırada yer almaktadır. Yıllık üretimin %7'si ihraç edilmektedir. Bu oran dünya 
ihracatının yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır. Ülkemiz geniş coğrafyasından kaynaklanan, 
farklı yükseltilerdeki plantasyonlar nedeniyle geniş bir hasat takvimine sahiptir. Buna göre, 
farklı olgunlaşma dönemleriyle yaklaşık 5-6 hafta boyunca aynı kalitede kiraz ihraç 
edebilmektedir. Ancak çok fazla dış talep almasına rağmen bu çeşidinde kendine kısırlık, 
iri habitus ve zaman zaman renklenme ile ilgili kendine has handikapları vardır. Bu 
araştırmada 0900 kiraz çeşidini geliştirmek için mutasyon ıslahı tekniği uygulanmıştır. Bu 
amaçla 2000 yılında aşı gözleri 25, 30, 35,40, 45, 50, 55 ve 60 Gy dozlarda kobalt 60 Co60 

kaynağı ile ışınlanmıştır. Işınlana gözler yabani kiraz (P.avium) anacı üzerine T göz aşısı 
ile aşılanmıştır. Arazideki genç fidanlarda yapılan ölçüm ve hesaplamalar sonucu etkili 
mutasyon dozu 33,75 Gy, mutasyon frekansı %4,1 olarak belirlenmiştir. Ağaçlarda 
yürütülen pomolojik çalışmalarda meyve ağırlığı (g), sap uzunluğu (cm), meyve uzunluğu 
(g), tohum ağırlığı (g), suda eriyebilir kuru madde oranı (5) ve çatlama oranı (%) 
belirlenmiştir. Elde edilen datalar göre yaşayan 371 mutant ağaçtan bodur, yarı bodur, 
yüksek verimli ve çatlamaya dayanıklı 8 mutant çeşit adayı selekte edilerek, ileri gözlemler 
için yeni plantasyon oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mutasyon Islahı, Kiraz, 0900 Ziraat 

* burakkunter@gmail .com 
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IMPROVEMENT OF NEW TYPES BY MUTATION BREEDING IN 
CHERRY 

Turkey, which is a major cultivation area for cherry, is ranked either as first or second in 
worldwide cherry production with an annual production amount of 200.000 tonnes. Out of 
this amount, 7% is exported which holds a c. 20% share of the global export. Due to the 
plantations of different altitudes resulted by the rich geographical structure, our country 
has a diverse harvest calender. Hence, it is possible to export cherries in similar quality for 
almost five-six weeks with different maturation periods. Contrary to good traits, 0900 
Ziraat is self incompatible, trees tends to grow vigorously with low yield on standard 
rootstocks. Although has some disadvantages there is huge demand from exterior market 
for 0900 Ziraat sweet cherry cultivar.In this research, gamma irradiation based mutation 
breeding technique was applied for improving of 0900 Ziraat. For this aim scions were 
irradiated 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 Gy doses with Co60 as a source of mutagen in 
2000. After irradiation scions were budded on P. avium rootstock. According to 
measurement and calculation on young trees in the field, efficient mutation dose and 
mutation frequency were found 33,75 Gy and %4.1 respectively.Trees were characterized 
according to pomological traits such as fruit weight (g), peduncle length (cm), fruit width 
(cm), fruit height (cm), seed weight (g), soluble solid contents (%), yield (g), and cracking 
rate (%). According to the data 8 mutant variety candidate (dwarf, semi dwarf, high yield 
and crackles) were selected in 371 living mutant trees for advance observations. 

Keywords: Mutation Breeding, Cherry, 0900 Ziraat 
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1. GİRİŞ 

Anadolu birçok meyve türünde olduğu gibi kirazın kültürünün yapıldığı en eski yerdir. 
Yapılan çalışmalarla kirazın gen merkezinin Transkafkasya ve Küçük Asya civarı olduğu 
belirlenmiştir. Daha soma bu gen merkezlerinden doğuya ve batıya insan ve kuşlar 
yardımıyla yayılmış, prehistorik çağlarda ise kalıntıları Yunanistan ve İsviçre'de 
bulunmuştur. Kirazlarla ilgili ilk kayıt M.Ö. 324 yılında Theophratus tarafından, kirazın 
kültür yetiştiriciliğine ait ilk kayıt ise Varro tarafından M.Ö. 37'de yapılmıştır [8]. 
Ülkemizde ise yabani olarak Kuzey Anadolu'da ve Toros'larda yaygın olarak 
rastlanmaktadır.[8, 9]. Kiraz 2000 yıldan fazla bir süreden beri kültüre alınmasına karşın 
ancak son 100-150 yıldan beri ticari önem kazanmıştır. Dünya üzerinde 1500'den fazla 
kiraz çeşidi olmakla birlikte 120 civarındaki çeşit ticari olarak önem taşımaktadır. 

Ülkemizde hemen her bölgede kiraz yetiştiriciliği yapılmakta olup, üretilen kirazın hemen 
hepsi taze olarak tüketilmektedir. Türkiye'de kiraz üretiminde son 20 yıl içinde hızlı 
artışlar olmuştur. Kiraz üretimi toplamı olarak olarak Türkiye [15] 2004 yılı itibariyle 
1.833.000 ton olan Dünya kiraz üretiminin %13'ünü karşılamakta, kiraz ihracatçısı ülkeler 
arasında ise Dünya toplam kiraz ihracının %21.5'ını (40000 ton) gerçekleştirerek ilk sırada 
yer almaktadır. İhracatımız genellikle taze olarak olmakla beraber son yıllarda özellikle 
sanayi tipi kiraz ihraç edilmektedir. Taze üremimizde yaklaşık 100'e yakın çeşit yer 
almakla beraber, ihracatta öne çıkan en önemli çeşit "Türk Kirazı" olarak adlandırılan 
0900 Ziraat'tır. İhracatımızda en çok payı alan ülkeler ABD, İngiltere, İtalya, Almanya ve 
Fransa'dır. İhracatımızda bu kadar önem taşıyan 0900 Ziraat çeşidinin orijinin Allahdeyen 
çeşidi olduğu konusunda görüşler bulunmaktadır. Bu çeşit yayvan ve kuvvetli bir gelişen 
taç yapısına sahiptir. Meyve eti çok sert dokulu, pembemsi kırmızı renkte, geç olgunlaşan, 
meyve kabuğu parlak koyu kırmızıdır. Genel olarak kirazlarda büyük ekonomik kayba 
neden olan bakteriyel kansere dayanıklı ve meyve çatlama oranı azdır. Amerikan kiraz 
boylama standardında 10 ROW olarak bilinen 26.6 mm çaptan daha küçük meyveler ihraç 
için uygun kabul edilmez [3, 7, 15,16]. 

1970'lerden sonra ıslah çalışmalarının artmasıyla hastalıklara ve değişik iklim koşullarına 
dayanıklı, kendine tozlanan, yüksek verimli, iri meyveli ve bodur çeşitlerin geliştirilmesi 
ve özellikle bodur ve klon anaçların üretilmesiyle kiraz, üreticiler için karlı bir meyve türü 
olarak önem kazanmıştır [9,10]. Birçok meyve türünde olduğu gibi, daha az bir alandan 
yüksek verim ve kaliteye sahip ürün elde etmek, stres koşullarına, artan hastalık 
yoğunluğuna dayanıklı tür ve çeşitleri geliştirebilmek amacıyla dünyada ve ülkemizde 
kirazda ıslah çalışmaları hızla yürütülmektedir. 

1901 yılında Hugo de Vries'nın "Mutasyon Teorisi" adlı eserinde „evrimin sonucu olarak 
genetik yapıdaki kalıcı ani değişiklik" olarak tanımladığı mutasyon "Mutasyon Islahı" 
kavramının başlangıç noktası olarak, doğal somatik mutasyonlar ile yapay mutasyonların 
bitki ıslahında kullanılması sürecini başlatmıştır.Aynı araştırıcı 1904'de röntgen ışınlarının 
yapay mutasyonların yaratılmasında kullanımını önermiştir. Bu fikirden 25 yıl soma 
1927'de yapay mutasyonların bitki ıslahında kullanılması bir metot olarak kabul edilmiştir. 
1935'de Vavilov, bitkileri belirli ölçülerde ıslah etmenin insanoğlunun elinde olduğunu ve 
insan ihtiyaçları ile paralel olarak istenilen özelliklerin genetik olarak geliştirilebileceğini 
ifade etmiştir. Bu yıllarda başlayan çalışmalara rağmen, 1950'li yıllara kadar kayıtlara 
geçmiş tek mutant Endonezya'da bir tütün çeşidi olmuştur.Meyvecilikte mutasyon 
çalışmaları 1930'larda X ışınlarıyla başlamakla birlikte ilk olumlu sonuçlar elmada 
1950'lerde X ve Co60 uygulamalarıyla alınmıştır. Günümüze gelindiğinde 2008 yılı 
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itibariyle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) tarafından Mutant Çeşit 
Veritabanı'nda farklı bitki türlerine ait 2345 adet mutant çeşit kayıtlanmıştır [1, 2, 1 1 , 12, 
13], 

Doğal olarak meydana gelen mutasyonların yanı sıra yapay mutasyonlar meyvecilikte 
varyasyonun arttırılması amacıyla kullanılmakta, mutagen kullanılarak seleksiyonla 
kombine edilen bu ıslah tipine mutasyon ıslahı adı verilmektedir. Mutasyon ıslahında temel 
nokta iyi özelliklere sahip çeşitlerin bir-iki olumsuz özelliğinin, olumlu özellikler 
korunarak iyileştirilmesidir [14]. Bu noktada önem kazanan ise yaratılacak mutasyon 
frekansıdır. Yapay mutasyonla bu frekans doğal görülme oranına göre önemsenecek kadar 
arttırılabilmektedir. Mutasyon Islahı, özellikle monogenik olarak yönetilen ve basit kalıtım 
gösteren karakterlerin geliştirilmesinde etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. 

Meyvecilikte mutasyon ıslahından mevcut varyasyonu genişletmek amacıyla birçok türde 
yararlanılmaktadır. Özellikle vegetatif olarak üretilebilen meyve türlerinde, in vitro 
mutasyon uygulamalarında bu teknik tercih edilirken, tohum uygulamalarıyla anaç 
ıslahında, melezleme çalışmaları için birey eldesinde ve polen ışınlamasıyla da melezleme 
ıslahında kullanılmaktadır [17]. Gamma ışınları kullanılarak meyve türlerinden elma, 
fındık, ceviz, vişne, badem, zeytin, turunçgiller ve muzda olumlu sonuçlar alınmıştır 
Çizelge l'den izlenebileceği gibi UAEA'nın Mutant Çeşit Veritabanı'nda kiraz -vişne 
türleri için bulunan resmi kayıtlara göre 9 kiraz, 4 vişne bulunmaktadır [2]. Özellikle 
mutant ebeveynlerle melezleme ve fiziksel iyonize edici mutagenlerden X ışını ve gama 
ışınlan kiraz ıslahında etkili olarak kullanılmaktadır. Ancak genel olarak çok yıllık 
bitkilerde ıslahın çok uzun bir süre alması, bir iki olumsuzluğun iyileştirilmesi noktasında 
mutasyon ıslahı çalışmalarının önemini arttırmaktadır. 

Çizelge 1. Uluslararası Atom Eneıjisi Ajansı Mutant Çeşit Veritabanı (MVD) 
kayıtlanndaki mutant kiraz ve vişne çeşitleri. 

Tür UAEA 
Kayıt No 

Mutant Çeşit Mutagen Ülke Kazandırılan Özellik 

Kiraz 251 Compact Lambert X ışını Kanada Bodur- verim artışı (1964) 
Kiraz 252 Compact Stella 35B11 X ışını Kanada Bodur gelişim (1974) 
Kiraz 253 Lapins Mutant melezleme Kanada Meyve iriliği artışı (1983) 
Kiraz 254 Stella Mutant melezleme Kanada Kendine döllenme (1968) 
Kiraz 255 Sunburst Mutant melezleme Kanada Meyve iriliği artışı (1983) 
Kiraz 274 B u r l a t C l Gama ışını italya Bodur gelişim (1983) 
Kiraz 275 Nero I I C 1 Gama ışını İtalya Bodur gelişim (1983) 
Kiraz 276 Ferrovia spur X ışını italya Boğum arası kısalığı (1976-92) 
Kiraz 2305 Sumste samba Mutant melezleme Kanada Meyve iriliği artışı (2000) 
Vişne 285 Karlik Samarodka Gama ışını Rusya Bodurluk (1979) 
Vişne 286 Plodorodnaya Michurina X ışını Rusya Meyve tutumu artışı (1977) 
Vişne 287 Polukarlik Orlovskoi Gama ışını Rusya Bodurluk (1979) 
Vişne 288 Polukarlik Turgenevk Gama ışını Rusya Bodurluk (1979) 

Aynca bu veri sisteminde kayıtlı olmamasına rağmen Bigarreau Napoleon, Mora di 
Cazzano ve Durano di Vignola çeşitlerinde ise geç çiçeklenen, kendine döllenen ve düzenli 
verim veren tipler belirlenmiş ve ticari olarak üretimi yapılmaktadır [4, 5, 18 , 19 , 20]. 

Çalışmamızda son yıllarda uluslararası pazarlarda giderek artan ilgi odağı olan 0900 Ziraat 
kiraz çeşidinde radyasyon ile tomurcuk mutasyonunu oluşturarak elde edilecek 
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varyasyondan bodur, kendine verimli ve daha yüksek meyve kalitesine sahip tipler 
edilmesi amaçlanmıştır. 

2. DENEYSEL 

2.1.Örnek Hazırlama İşlemleri 

Çalışmada materyal olarak 0900 Ziraat kiraz çeşidi (Şekil 2.1.1), anaç olarak kuş kirazı 
(Prunus avium L) kullanılmıştır. 2001 ve 2002 yılında dormant halde 20 cm uzunluğunda 
hazırlanan her demetinde yaklaşık 100 göz içeren 0900 Ziraat kalemleri 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55 ve 60 Gy dozlarda TAEK SANAEM bünyesi'nde bulunan Co60 gama ışın kaynağı 
kullanılarak ışınlanmıştır. 

Işınlamayı takiben gözler en ivedi şekilde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü'ne götürülerek, bir yaşlı yaklaşık olarak 1 cm çapında kuş kirazı anaçlarına 
sürgün aşı olarak T göz aşısı ile aşılanmıştır. Aşılı fidanlar etiketlenerek %50 gölgeleme 
özelliğine sahip bir serada Yalova koşullarında gelişmeye bırakılmışlardır. Sürmeyi takip 
eden 60. günde tutan fidanlar ve oluşan sürgün uzunluğu temel alınarak "etkili mutasyon" 
dozu lineer regresyon yöntemiyle hesaplanmıştır [14, 18]. 

Büyüme süreci boyunca uygun kültürel bakım işlemleri aksatılmadan yapılan mutant adayı 
fidanlar araziye aktarılacak niteliğe ulaştığında 2002, 2004 ve 2005 yılında, 3X5 m 
aralıklarla araziye aktarılmıştır. Her mutant adayı ağaç arasına 0900 Ziraat için uygun 
tozlayıcı olarak belirlenmiş Bigarreau gaucher veya Starks gold fidanı dölleyici olarak 
dikilmiştir. 

Araziye dikilen fidanlarda gençlik kısırlığı (juvenil faz) boyunca gelişme kuvveti, taç 
yapısı, dallanma şekli, yaprak şekli varsa anormallikleri, tomurcuk yapılan ve buket dal 
oluşum oranları yıllık olarak izlenmiş ve kayıtlan tutulmuştur. Gençlik kısırlığı 
tamamlanan genç ağaçlarda çiçek oluşumunu takiben 30'ar meyvede 3 tekrarlı olarak 
meyve tutumu, meyve kalitesi, meyve pomolojisi (ağırlık, en, boy yükseklik, sap uzunluğu, 
çekirdek ağırlığı), verim, çatlama oranı ve el refraktometresi yardımıyla suda eriyebilir 
kuru madde (SÇKM) oranlan belirlenmiştir. Tüm mutant adayı tiplere ait kayıtlar tutulmuş 
ve her tipin ağaç ve meyveleri fotoğraflanarak arşivlenmiştir. Kendine döllenen tiplerin 
elde edilip edilmediğini kontrol için her tipte açmamış en az 100 adet çiçek izole edilerek 
kendine döllenme testleri yapılmıştır. 

Mevcut mutant plantasyonumuzda M1V5 generasyonundan itibaren pomolojik verileri en 
az 3 yıl süreyle değerlendirilen tiplerden umutvar görülenler göz aşısıyla 9'ar adet 
çoğaltılarak çeşit tesciline esas.ileri gözlem parselleri kurulmuştur. Juvenil fazı devam 
eden ve henüz meyveye yatmış tiplerde ise değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Işınlama sonrası kuş kirazı üzerine aşılanan tomurcuklarda tutma oranlan ve 60. gün 
sonunda elde edilen sürgün uzunlukları Çizelge 2.ve 3'den izlenebilir. Sürgün 
uzunluklarından hesaplanan lineer regresyona göre "etkili mutasyon dozu" 33,75 Gy 
olarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 2. Uygulanan dozlara göre fidanlarda aşı tutma durumu 

Uygulanan Aşılanan Tutan Aşı 
Dozlar Fidan Sayısı %'si 

Sayısı 
25 Gy 88 81 92,0 
30 Gy 61 49 80.3 
35 Gy 104 72 69.2 
40 Gy 87 59 67.8 
45 Gy 102 65 63.7 
50 Gy 95 66 69.5 
55 Gy 54 37 68.5 

Fidanların araziye aktarımı takiben birinci yılda fizyolojik zararlanma adını verilen ve 
uygulanan dozun etenliğinin de ifadesi olan yaprak şekillerinde anormallikler, klorofil 
mutasyonları ve kimerik gelişimler gözlenmiştir 

Populasyondan tesadüfi olarak seçilen 150 sürgünde yapılan örneklemede normal 
morfoloji gösteren yapraklarla, anormallik gösteren yapraklar arasında yapılan 
hesaplamada toplam mutasyon frekansı %4.1 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu oran 
Bing kiraz çeşidinde yapılan çalışmalarla uyum içerisindedir [21]. 

Çizelge 3. Aşılama sonrası 60. günde elde edilen sürgün uzunlukları ve etkili mutasyon 
dozu 

Sürgün uzunluğu (cm)=62,43+(-0,37) x Doz, R 2= 0,87 

Uygulanan 
Dozlar (Gy) 

Net fidan 
sayısı (adet) 

Sürgün Uzunluk 
Değerleri (cm) 

Kontrol 54 22,13 
25 76 15,40 
30 46 14,62 
35 68 10,04 
40 51 9,70 
45 51 8,84 
50 56 6,30 
55 22 2.22 

Etki] i Mutasyon Dozu: 33, 75 Gy 

Mutant kiraz plantasyonumuzun bulunduğu Yalova' daki Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü'ne gidilmiştir. 2008 yılı itibariyle plantasyonda aşağıda doz ve sayılan 
belirtilen toplam 371 adet mutant 0900 Ziraat kiraz çeşidi ağacı bulunmaktadır (Çizelge 4). 
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Çizelge 4. Plantasyonda bulunan dozlara göre mutant ağaç sayısı 

Doz Mutant Ağaç Sayısı (adet) 
25 65 
30 64 
35 67 
40 56 
45 50 
50 55 
55 13 
60 1 

Elde edilen varyasyonda özellikle hedeflenen kriterler olan bodurluk ve yüksek verimli 
tipler bulunmaktadır. Pomolojik değerlendirmelerde ise verim alınabilen yıllar için tüm 
mutant adaylarında meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, sap uzunluğu, çekirdek 
ağırlığı, suda eriyebilir kuru madde tayini ve toplam verim kriterleri göz önüne alınarak 8 
aday tip belirlenmiştir.Elde edilen pomolojik veriler ve önem arz eden seçilen mutant 
tiplerin fotoğrafları kayıtlanmıştır (Çizelge 5, Şekil 1, 2 ve 3). 

Çizelge 5. Çeşit adayı mutant tiplerin pomolojik verileri 

Ti 
P 

Yılla 
r 

Meyve 
A ğ ı r h ğ 

1 
(gr) 

M e y v 
e Eni 
(cm) 

Meyv 
e 

Boyu 
(cm) 

Meyve S a p 
Yüksekl iğ U z u n l u ğ 

i u 
(cm) (cm) 

Ç e k i r d e k 
Ağırlığı 

(gr) 

S Ç K 
M 

(%) 

T o p l a m V e r i 
m 

(kg) 

Ç a t l a m 
a 

(%) 
2005 — 

— 
. . . 

— 
— 

— . . . — — 

25- 2006 — . . . — . . . — — — . . . — 

01 2007 8,5 2,6 2,4 2,3 4,9 0,34 14,5 0,360 0,0 
2008 8,2 2,6 2,4 2,1 5,3 0,30 18,1 1,650 0,0 
Ort. 8,4 2,6 2,4 2,2 5,1 0,32 16,3 2,010 

Gözlemler % 50 Bodur, Meyve kalitesi iyi (2007). 

Ti 
P 

Yılla 
r 

Meyve 
A ğ ı r h ğ 

(lir) 

Meyv 
e E n i 
(cm) 

Meyv 
e 

Boyu 
(cm) 

Meyve S a p 
Yüksekl iğ U z u n l u ğ 

i u 
(cm) (cm) 

Çek i rde 
k 

Ağırl ığı 
(gr) 

S Ç K 
M 

(%) 

T o p l a m V e r i 
m 

(kg) 

Ç a t l a m 
a 

(%) 
2005 10,4 2,8 2,4 — 5,7 0,56 14,8 0,115 — 

2006 10,7 3,0 2,5 2,3 5,9 0,46 17,4 1,772 48,0 
25- 2007 9,4 2,7 2,4 2,3 5,8 0,40 15,5 4,700 0,0 
55 2008 8,9 2,5 2,4 2,1 5,5 0,30 19,6 5,200 0,0 

Ort. 9,9 2,8 2,4 2,2 5,7 0,43 16,8 11,79 . . . 

Gözlemler Kompakt görünüm, iyi kalitede meyve, kontrole gore %20 bodur kuvvetli, verimli. 
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Ti Yılla M e y v e M e y v Meyv Meyve S a p Ç e k i r d e S Ç K T o p l a m V e r i Ç a t l a m 
P r A ğ ı r h ğ e En i e Yüksekl iğ Uzun luğ k M m a 

1 (cm) Boyu 1 u Ağırl ığı 
(gr) (cm) (cm) (cm) («r) (%) (kg) (%) 

2005 — — . . . — . . . — . . . — 

2006 . . . — — — — — — — — 

30- 2007 9,7 2,8 2,5 2,2 5,9 0,42 14,9 1,000 0,0 
13 2008 8,7 2,6 2,4 2,1 6,0 0,38 17,4 4,300 0,0 

Ort. 9,2 2,7 2,5 2,2 5,9 0,40 16,2 5,300 — 

Gözlemler % 40 bodur, verimli, meyve iriliği uygun 
Tip Yıllar Meyve Meyv Meyv Meyve Sap Çekirdek SÇKM ToplamVerim Çatlama 

Ağırlığı e Eni e Yüksekliği Uzunluğu Ağırlığı (%) (kg) (%) 
(gr) (cm) Boyu (cm) (cm) (gr) 

(cm) 
2005 — — — — — — — — — 

2006 8,0 2,6 2,2 2,1 5,4 0,44 19,8 0,248 24,2 
35- 2007 9,7 2,7 2,4 2,2 5,8 0,39 17,5 0,150 0,0 
13 2008 9,2 2,7 2,4 2,2 6,0 0,33 19,3 1,800 0,0 

Ort. 8,9 2,7 2,3 2,2 5,7 0,39 18,9 2,200 — 

Gözlemler % 50 bodur, verim düşük, iri meyveli 

Ti Yılla Meyve Meyv Meyv Meyve S a p Ç e k i r d e S Ç K T o p l a m V e r i Ç a t l a m 

P r A ğ ı r h ğ e Eni e Yüksekl iğ Uzun luğ k M m a 
1 (cm) Boyu 1 u Ağırl ığı (%) (kg) (%) 

(gr) (cm) (cm) (cm) (gr) 

35-
25 

2005 — — — . . . — — — — 

35-
25 

2006 9,2 2,7 2,3 2,3 5,4 0,49 19,6 0,602 33,2 

35-
25 

2007 10,1 2,7 2,5 2,3 5,9 0,43 12,8 4,550 0,0 35-
25 2008 9.3 2,6 2,4 2,2 4,9 0,34 18,7 3,200 0,0 
35-
25 

Ort. 9,7 2,7 2,4 2,3 5,4 0,42 17,0 8,350 . . . 

Gözlemler % 50 bodur-dağınık taçlı, çok verimli 

Ti Yılla M e y v e M e y v Meyv Meyve S a p Ç e k i r d e S Ç K T o p l a m V e r i Ç a t l a m 

P r A ğ ı r h ğ e En i e Yüksekl iğ Uzun luğ k M m a 
1 (cm) Boyu 1 u Ağırl ığı (%) (kg) (%) 

(gr) (cm) (cm) (cm) (gr) 
2005 — — — — — — — — 

2006 10,5 2,8 2,4 2,4 5,7 0,50 18,5 1,500 45,4 

45- 2007 8,3 2,5 2,4 2,2 5,4 0,40 16,8 6,400 0,0 
26 2008 9,1 2,6 2,3 2,2 5,5 0,36 21,1 3,450 0,0 

Ort. 9,3 2,6 2,4 2,3 5,5 0,42 18,8 11,300 — 

Gözlemler % 30 bodur, yayvan, verimli. 

Tip Yıllar Meyve Meyv Meyv Meyve Sap Çekirdek SÇKM ToplamVerim Çatlama 
Ağırlığı e Eni e Yüksekliği Uzunluğu Ağırlığı (%) (kg) (%) 

(gr) (cm) Boyu (cm) (cm) (gr) 
(cm) 

2005 — . . . . . . — . . . — — . . . . . . 

2006 12,7 3,5 2,7 2,5 5,7 0,52 16,4 3,580 43,4 

50- 2007 10,4 2,8 2,6 2,4 5,9 0,40 19,1 13,000 0,0 
2008 8,3 2,5 2,4 2,1 5,0 0,37 19,0 12,900 0,0 
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28 O r t 10,5 2,9 2,6 2,3 5,5 0,43 18,2 29,480 
Gözlemler %20-30 kuvvetinde, dağınık gelişme eğiliminde, verim çok yüksek 

Ti Yılla M e y v e M e y v M e y v M e y v e S a p Ç e k i r d e S Ç K T o p l a m V e r i Ç a t l a m 

P r Ağır l ığ e En i e Yüksek l iğ U z u n l u ğ k M m a 
1 (cm) Boyu i u Ağırl ığı (%) (kg) (%) 

(gr) (cm) (cm) (cm) (gr) 

50-
29 

2005 — — — — — 

50-
29 

2006 10,9 2,8 2,5 2,4 5,6 0,49 18,0 0,632 29,1 

50-
29 

2007 9,8 2,6 2,4 2,3 5,6 0,42 16,9 16,600 0,0 50-
29 2008 8,8 2,5 2,3 2,1 5,3 0,37 18,6 12,700 0,0 
50-
29 

Ort. 9,8 2,6 2,4 2,3 5,5 0,43 17,8 29,930 — 

Gözlemler %80 gelişme kuvvetinde, verimli, 2-3 dalı çok verimli 

Şekil 1 . Yan bodur mutant 25/55 (Kontrolden %20 bodur) 
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Şekil 2. Yarı bodur mutant 35/13 (Kontrolden %50 bodur) 

Şekil 3. Yüksek verimli mutant 50/28 ve 50/29 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Mutasyon ıslahı tekniğinin kiraz ıslahında etkili olarak kullanılabileceği IAEA 
kayıtlarından da izlenebileceği gibi bu çalışmayla da gösterilmiştir (2).Ülkemizde kiraz 
konusunda mutasyon ıslahı tekniğiyle yapılan ilk çalışma olan bu projeyle, 0900 Ziraat 
gibi çok önemli ekonomik değer taşıyan bir çeşitte "etkili mutasyon dozu" belirlenmiştir. 
Bu sonuç bundan sonra kiraz konusunda çalışma yapacak araştırıcılar için bir başlangıç 
noktası oluşturması bakımından da önem taşımaktadır. 

Seçilen tiplerde yeni çeşit tesciline gidecek kadar iyi özelliklere sahip tipler belirleneceğine 
dair göstergeler mevcuttur. Özellikle kiraz boylama standardında 9 ROW olarak 
tanımlanan ve meyve çapı 29,8 mm olan skalanın [16] üzerindeki çapta, bodur olarak 
tanımlanan nitelikte, yüksek verim tiplerin bulunması bu kanıyı kuvvetlendirmektedir. 

Elde edilen verilere göre seçilen çeşit adaylarından özellikle bodur gelişim sağlayanlar 
ekonomik olarak önem taşımaktadır. Yapılan ekonomik çalışmalarda Yabani kiraz üzerine 
aşılı bahçelerde yıllık giderlerin %70'inin toplama işçiliği olduğu düşünüldüğünde [33], 
elde ettiğimiz bodur tipler için dikim sıklığına bağlı olarak aşağıdaki tablodan 
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izlenebileceği gibi birim alandan % 137 yada 2,5 kat fazla verim alınabileceği 
görülmektedir (Çizelge 6). Ayrıca diğer çeşit adaylarımız yüksek verim, semi-dwarf ve az 
çatlama oranlarıyla ön plana çıkmaktadır. 

Çizelge 6. Karşılaştırmalı verim analizi 

BODUR BODUR KONTROL 
Dikim Aralığı (m) 2,5 x 2,5 3 x 3 6 x 6 
Bir ağaç için gerekli alan (m2) 6,25 9 36 
Bitki sayısı /da 160 1 10 27 
Verim/ağaç (8yaşlı) (kg) (*) 8 8 20 
Verim/da (kg) 1280 880 540 
Verimlilik artışı (%) 137 62 0 

(*) 3 yıllık toplam verim 

Amerikan kiraz boylama standardında 10 ROW olarak bilinen 26.6 mm çaptan daha küçük 
meyveler ihraç için uygun kabul edilmez [3, 7, 15,16]. Seçtiğimiz tiplerde kurak yıllarda 
bile ortalama meyve çapının 29 mm ve üzerinde olması ihracat yönünden değerli bir 
sonuçtur. 

Kontrol ağaçlan yaklaşık 18-20 kg verim verirken iki çeşit adayımızın ağaç verimi 29 kg 
üzerindedir. 

Bu çalışma meyvecilik konusunda mutasyon ıslahı tekniğiyle yeni çeşit geliştirilmesi 
konusunda temel oluşturacak niteliktedir. Tescile esas ileri gözlem plantasyonları 
oluşturulmuştur. 
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Ragıp Soner Silme1*, M. İlhan Çağırgan2 

1 Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 
2 Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 

Susam (Sesamum indicum L.)'m ikincil gen merkezinin Türkiye olması ve gıda sektörünün 
birçok alanında kullanılması nedeniyle, Ülkemiz açısından önemli bir üründür. 
Bölümümüz bünyesinde susam bitkisinde mutasyon ıslahı araştırmaları 1993'den bu yana 
IAEA ile koordineli bir şekilde sürdürülmektedir. Bu ıslah çalışmalarında kapalı kapsüllük, 
determinant büyüme ve solgunluğa dayanıklı hatların geliştirilmesi hedeflenmektedir. 2007 
yılı yazında Antalya da ikinci ürün koşullarında yapılan bu araştırma Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Deneme alanında yürütülmüştür. Çalışmada 19 dünya susam 
koleksiyonundan seçilmiş genotip, 4 mutant genotip ve 2 yerel çeşit olmak üzere toplam 25 
susam çeşit ve genotipi, bitki materyalini oluşturmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemeye alınan çeşit ve hatlara özgü 
bitki ilk çiçeklenme tarihinin 35-45 gün, %50 çiçeklenme tarihinin 39-54 gün, son 
çiçeklenme 63-88 gün, ilk kapsül tarihi 42-51 gün, ilk kapsül yüksekliği 44-116 cm, bitki 
boyunun 102-177 cm, bitki yan dal sayısının 0.1-2.7 adet, bitki kapsül sayısının 28-63 adet, 
kapsülde tohum sayısının 59-71 adet, bin tohum ağırlığının 2.3-4.3 g, dekara verimin 18-77 
kg arasında değiştiği saptanmıştır. Çalışmada solgunluğa toleranslı olarak seçilen wt-5 
numaralı mutant genotipten en yüksek (77 kg/da) verim alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sesamum indicum L, Çeşit ve Hatlar, Bitki Boyu, Tohum Ağırlığı 

DETERMINATION OF YIELD RELATED TRAITS OF SESAME GENOTYPES 
SELECTED FROM WORLD COLLECTION AND MUTANT MATERIAL 

Sesame {Sesamum indicum L.) is an important plant of Türkiye that secondary gen center 
and very used of food industry's a lot of area. Mutation breeding of sesame research 
continued coordinately with IAEA since 1993. it is aimed in these breeding programmes to 
improve lines that have dehiscent capsule, determinate growth and resistance to wilting 
traits. This study was conducted in Antalya City, at Akdeniz University Agricultural 
Faculty experiment fields under second crop conditios in 2007. At this study, 19 genotypes 
selected from world sesame collection, 4 mutant genotypes and 2 local cultivars were 
sown. The experiments were conducted according to Complete Randomized Block Design 
with three replications. It was found that first flowering date varied between 35 to 45 days, 
50% flowering date from 39 to 54 days, last flowering date from 63 to 88 days, first 
capsule date from 42 to 51 days, first capsule height from 44 to 1 16 cm, plant height from 
102 to 177 cm, number of branch per plant from 0.1 to 2.7, number of pod per plant from 
28 to 63, number of seeds in capsule 2.3-4.3 g, 1000 seed weight ranged from 2.3 to 4.3 g, 
seed yield per da from 18 to 77 kg. The highest yield per da (77 kg/da) was obtained from 
mutant genotype, wt-5. 

Keywords: Sesamum indicum L, Cultivars and Lines, Plant Height, Seed Weight. 

* ragipsoner@akdeniz.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

Susam (Sesamum indicum L., Pedaliaceae) dünyada kültürü yapılan en eski ve en önemli 
yağ bitkilerinden birisidir [1], Bazı araştırıcılara göre susam türlerinin üçte ikisinin 
Afrika'da yer alması ve ekonomik olarak susamın bu kıtada baskın olmasına dayanarak, 
susamın orijini olarak Afrika'yı göstermişlerdir [2], Aynı şekilde Weiss [3], susamın 
Afrika'dan orijin aldığını ve Batı Asya üzerinden Hindistan, Çin ve Japonya'ya yayıldığını 
ve bu bölgelerin ikinci yayılma merkezleri olduğunu ifade etmiştir. 

Susam Pedaliaceae familyasına ait olup Sesamum cinsine ait yaklaşık 37 tür 
bulunmaktadır. Dünya genelinde sadece Sesamum indicum L. (2n = 26) türünün kültürü 
yapılmaktadır [4], Bitki yükseklik olarak 0.5 ila 2.5 metreye ulaşabilmektedir ve tohumlar 
yaprak eksenindeki kapsüllerde oluşmaktadır. Indeterminant, normalde kendine döllenen 
kısa gün bitkisidir. Susam iyi-drenajı yapılmış, nötr topraklar için uygundur. 25-27°C 
civan optimum sıcaklıklar hızlı gelişimi teşvik eder ve bitki 120 günde olgunlaşır. 
Sıcaklık, 12°C'nin altında ise çimlenme engellenir, optimum sonuçlar için 18°C'nin 
üstünde olmalıdır. 

Ülkemizde simit ve unlu mamul üretiminde kullanılmakla birlikte, şekerleme, helva ve 
tahin üretiminin de önemli bir hammaddesini teşkil etmektedir. Yağı sesamol denen bir 
madde içerdiğinden ve bu maddenin gıdalan bozulmaya karşı koruduğundan dolayı, susam 
yağı konserve endüstrisinde aranılan bir ürün haline gelmiştir. Yağı alındıktan sonra geri 
kalan küspesi de çoğu zaman gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Aynca kozmetik 
sanayinde, insektisit yapımında ve sabun yapımında susamdan yararlanılmaktadır [5]. 

Gelişmekte olan ülkelerin bitkisi olan susam, çok eski bir kültür bitkisi olmasına rağmen 
hala tam olarak kültür bitkisi özellikleri taşımamaktadır. Susam geniş bir varyabiliteye 
sahip olmasına rağmen, hem kapalı kapsüllülük hem de hastalıklara dayanıklılık gibi 
oldukça aranılan özellikler doğada mevcut değildir [6]. Susamın bu tür ihtiyaçları 
mutasyon ıslahı projelerinin başlatılmasına ihtiyaç oluşturmuştur [7]. Bu projeler 
kapsamında, agronomik olarak önemli olabilecek bir çok mutant genotip tespit edilmiştir. 
Bunlar içerisinde gama ışınlarıyla yapay olarak bulunan kapalı kapsüllü, determinant 
büyüyen ve solgunluk hastalığına toleranslı mutantlar, susamın makinalı hasadının 
yapılabilmesi bakımından önemli potansiyele sahiptir [8] ve ıslahçılar için susam 
bitkisinde arzu edilen özelliklerin başında yer almaktadır. 

Bu araştırmada, ülkemiz susam tanmına katkı sağlayabilecek, introdüksiyon materyali 
olarak kullanılabilecek dünya susam koleksiyonundan seçilmiş genotiplerin, bölümümüz 
bünyesinde yürütülen mutasyon ıslahı programından ortaya çıkmış mutant genotiplerle ve 
bölgeye adapte olmuş standart çeşitlerle verim ve verim komponentleri bakımından 
karşılaştırılması hedeflenmiştir. 

2. DENEYSEL 

Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deneme alanında, ikinci ürün 
koşullarında 2007 yılı yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Denemede 19 dünya susam 
koleksiyonundan seçilmiş genotip, 4 mutant genotip ve 2 yerel çeşit olmak üzere toplam 25 
susam çeşit ve genotipi, bitki materyalini oluşturmuştur. Deneme Tesadüf Blokları deneme 
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuş ve yürütülmüştür. Ana ürünün hasadından 
sonra II. ürün ekim zamanına denk gelecek şekilde, haziranın ikinci haftasında elle sıralara 
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ekim yapılmıştır. Her parselde sıra aralığı 70 cm olacak şekilde oluşturulan Parseller 5 m 
sıra uzunluğunda olacak şekilde planlanmıştır. Ekimden sonra üniform bir çıkışın 
sağlanması için yağmurlama sulama uygulanmıştır. Çıkıştan sonra bitkilerin 10-15 cm 
olduğu bir dönemde sıra üzeri mesafeler 5 cm, olacak şekilde seyreltme ve daha sonra da 
tekleme yapılmıştır. Gübrelemede 15- 15- 15 kompoze gübresi ekim öncesi taban gübre 
olarak uygulanmıştır. Ekimden sonra 2 defa makine ile 2 defa da el çapası ile yabancı ot 
kontrolü yapılmıştır. Olgunlaşma süresince bitkinin su isteğine bağlı olarak gerektikçe 
sulama yapılmıştır. 

Denemenin yürütüldüğü yıllarda susamın gelişme süresince (Haziran-Ekim dönemi) 
toplam yağış miktarı 2007 yılında 19.2 Kg/m2; ortalama nispi nem % 57.04; ortalama hava 
sıcaklığı 27°C arasında değişim göstermiş olup, bu değerler uzun yıllar sıcaklık 
ortalamaları ile uyum içerisinde bulunmuştur. Denemenin yeri düz ve düze yakın, çok 
kireçli, organik maddece zayıf, su tutma kapasitesi düşüktür. Deneme alanının pH.sı 8.01, 
organik madde içeriği % 2.1 , kireç miktarı % 25, yararlı fosfor ve potasyum miktarı ise, 
sırasıyla % 0.0174 ve 0.0230 olarak belirlenmiştir. 

Bitkilerin yetişmesiyle birlikte bitki ilk çiçeklenme tarihi, son çiçeklenme tarihi, ilk kapsül 
tarihi, gözlemlerinin yanısıra her bir parselden tesadüfen örneklenen beşer bitki üzerinden 
ilk kapsül yüksekliği, bitki boyu (cm), bitki yan dal sayısı (adet/bitki), kapsül sayısı 
(adet/bitki), kapsülde tohum sayısı ve hasattan sonra bin tohum ağırlığı ve dekara verim 
değerleri elde edilmiştir. 
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Çizelge 1. Denemeye alınan susam çeşit ve genotiplerine ait ilk çiçek tarihi, %50 
çiçeklerime tarihi, son çiçeklenme tarihi, ilk kapsül tarihi ve ilk kapsül yüksekliğine ilişkin 
değerler ve Duncan testine göre oluşan gruplar. 

Çeşit/Genotip ilk Çiçek %50 Son Çiçeklenme ilk Kapsül Ilk Kapsül 
Tarihi Çiçeklenme Tarihi Tarihi Yüksekliği 

10 35.0 c 44.7 efg 76.7 bcdefgh 43.7 bed 70.4 defghi 
13 1 38.7 bc 46.7 cdef 76.7 bcdefgh 44.3 bed 68.3 defghi 
141 40.0 bc 47.7 bcde 75.3 cdefgh 44.0 bed 93.4 abcdef 
166 37.7 bc 45.0 efg 81.7 abcd 44.7 bed 104.5 abc 
19 38.0 bc 46.0 def 80.7 abcd 44.0 bed 72.0 defghi 
2 37.0 bc 46.0 def 79.0 abcdef 45.0 bed 85.7 bcdefg 
606 35.3 c 43.7 efg 66.3 hi 42.7 d 71.5 defghi 
616 35.0 c 42.0 efg 69.7 efghi 42.3 d 44.1 i 
638 35.0 c 43.3 efg 77.3 bcdefg 42.3 d 76.3 cdefgh 
65 37.7 bc 45.0 efg 78.3 abcdefg 43.3 cd 67.4 efghi 
230 45.3 a 54.3 a 88.0 a 48.3 ab 112.7 ab 
262 35.0 c 45.0 efg 77.0 bcdefg 43.0 d 95.8 abcde 
416 37.3 bc 46.3 cdef 79.7 abcde 43.7 bed 87.7 abcdefg 
564 40.0 bc 51.3 abcd 85.0 abc 45.7 bed 98.8 abcd 
565 42.0 ab 52.0 abc 85.7 abc 46.0 bed 105.3 abc 
571 45.0 a 52.7 ab 81.7 abcd 48.0 abc 112.3 ab 
3 13 35.0 c 43.7 efg 63.0 i 42.7 d 68.5 defghi 
143 37.0 bc 43.7 efg 68.3 ghi 44.7 bed 78.7 cdefgh 
189 45.7 a 52.7 ab 86.3 ab 51.7 a 84.2 bcdefg 
wt-3 35.7 c 40.7 fg 62.7 i 42.0 d 61.5 ghi 
wt-5 35.0 c 46.7 cdef 68.7 fghi 42.3 d 116.3 a 
wt-8 34.7 c 40.7 fg - 63.0 i 42.0 d 49.4 hi 
Mug400/488 37.0 bc 41.7 efg 72.0 defghi 44.0 bed 75.8 cdefgh 
Çamdibi 35.0 c 40.7 fg 63.0 i 42.3 d 60.7 ghi 
Muganlı 35.0 c 39.3 g 63.0 i 42.3 d 63.6 fghi 
F değeri 4.5 ** 5.6 ** 6.7 ** 2.6 ** 4.8 ** 
CV (%) 7.5 6.7 7.3 5.6 19.4 

*a=0.05 seviyesinde önemli, **a=0.01 seviyesinde önemli, ns= önemsiz 
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Çizelge 2. Denemeye alınan susam çeşit ve genotiplerine ait bitki boyu, yan dal sayısı, 
bitki kapsül sayısı, kapsülde dane sayısı, bin dane ağırlığı ve verime ilişkin değerler ve 

Duncan testine göre oluşan gruplar. 

Çeşit/Genotip Bitki Yan Dal Bitki Kapsül Kapsülde Bin Dane Verim 
Boyu Sayısı Sayısı Dane Sayısı Ağırlığı (kg/da) 

10 119.4 bed 1.2 abedef 50.4 ab 61.6 ab 2.8 hij 48.9 abcd 
131 109.6 cd 2.7 a 36.3 ab 67.8 ab 2.8 hijk 22.0 d 
141 144.1 abcd 1.9 abedef 44.1 ab 65.2 ab 3.0 ghi 17.7 d 
166 160.3 ab 2.1 abede 37.9 ab 67.3 ab 3.1 fg 27.6 abcd 
19 152.5 abc 1.5 abedef 56.4 ab 64.8 ab 2.7 jkl 39.0 abcd 
2 161.6 ab 1.2 abedef 50.3 ab 66.8 ab 2.8 ijk 44.5 abcd 
606 124.6 bed 0.5 def 33.3 ab 63.9 ab 2.5 İm 29.4 abcd 
616 102.1 d 0.4 ef 37.9 ab 68.3 ab 2.3 m 30.3 abcd 
638 134.1 abcd 0.9 bedef 39.0 ab 59.7 b 2.8 ijk 30.1 abcd 
65 127.3 bed 0.1 f 34.1 ab 62.9 ab 2.5 kim 26.6 cd 
230 161.8 ab 2.4 abc 51.9 ab 63.7 ab 3.2 fg 70.4 abc 
262 165.8 ab 2.0 abede 55.5 ab 62.6 ab 3.0 ghi 47.2 abcd 
416 148.7 abcd 2.6 ab 45.3 ab 70.2 ab 3.5 ede 54.6 abcd 
564 153.4 abc 2.2 ab 43.9 ab 61.1 ab 3.1 gh 46.7 abcd 
565 140.9 abcd 2.5 ab 44.7 ab 63.7 ab 3.0 ghi 64.4 abcd 
571 161.4 ab 1.9 abede 46.5 ab 65.9 ab 3.1 fg 49.6 abcd 
313 157.4 abc 2.0 abede 62.5 a 71.0 ab 3.1 fg 57.9 abcd 
143 145.8 abcd 2.6 ab 41.7 ab 71.9 a 3.5 cd 72.4 abc 
189 129.4 abcd 2.7 a 47.4 ab 67.3 ab 3.2 fg 51.8 abcd 
wt-3 142.6 abcd 0.7 cdef 34.7 ab 67.9 ab 4.0 b 75.9 a 
wt-5 177.9 a 2.7 a 59.2 ab 71.7 a 3.3 efg 76.9 a 
wt-8 130.1 abcd 1.0 abedef 52.8 ab 64.3 ab 3.4 def 52.3 abcd 
Mug400/488 155.6 abc 0.4 ef 31.5 ab 68.4 ab 4.3 a 74.7 ab 
Çamdibi 134.5 abcd 1.2 abedef 42.8 ab 67.5 ab 3.7 cd 59.2 abcd 
Muganlı 139.9 abcd 0.5 def * 28.0 b 69.0 ab 3.7 c 56.1 abcd 
F değeri 1.7 ns 2 9 ** 1.0 ns 1.0 ns 27,9** 1.7 ns 
CV (%) 17.0 55.2 35.2 8.8 5.0 48.6 

*a=0.05 seviyesinde önemli, **a=0.01 seviyesinde önemli, ns= önemsiz 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

İlk çiçeklenme tarihi 

Çizelge l'den çeşit/genotipler arasındaki farklılıkların P<0,01 önem seviyesinde istatistiki 
olarak önemli bulunduğu, ilk çiçeklenme tarihinin 34-45 gün arasında değiştiği, en erkenci 
çiçeklenmenin 34 ile wt-8 genotipinden alındığı, bu genotipi 10, 606, 616, 638, 262, 313 , 
wt-3, wt-5, Çamdibi ve Muganlı çeşit ve genotiplerinin izlediği anlaşılmaktadır. En geç 
çiçeklenme 45 günle 189 numaralı genotipte gözlenmiştir. 

% 50 çiçeklenme tarihi 
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Çizelge l 'de araştırmada kullanılan susam çeşit/genotipleri arasındaki farklılıklar P<0,01 
önem seviyesinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Ekimden sonra %50 çiçeklenme 
tarihi 39 gün olan Muganlı çeşididir, 40 gün olan çeşit/genotipler ise wt-8 ve Muganlı'dır. 
%50 çiçeklenme tarihi 54 gün olan en geç gelişme gösteren genotip ise 230 numaralı 
genotiptir. 

Son çiçeklenme tarihi 

Çizelge l'de araştırmada kullanılan susam çeşit/genotipleri arasındaki farklılıklar P<0,01 
önem seviyesinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Ekimden sonra son çiçeklenme 
tarihi 62 gün olan wt-3 genotipi ve 63 gün olan 313, wt-8, Çamdibi, Muganlı 
çeşit/genotipleri son çiçeklenme tarihi bakımından erkencidirler. 230 numaralı genotip ise 
88 gün sonra son çiçeklenmesi nedeniyle geç çiçeklenme özelliğine sahiptir. 

İlk kapsül tarihi 

Çizelge l 'de araştırmada kullanılan susam çeşit/genotipleri arasındaki farklılıklar P<0,01 
önem seviyesinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Ekimden sonra sırası ile 51 gün 
sonrası ilk kapsül tarihi olması sebebiyle 189 numaralı genotip geç gelişme özelliği 
taşımaktadır, daha sonra 48 gün ile 230 ve 571 genotipleri gelmektedir. 

İlk kapsül yüksekliği 

Çizelge l'de araştırmada kullanılan susam çeşit/genotipleri arasındaki farklılıklar P<0,01 
önem seviyesinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur. İlk kapsül yüksekliği bakımından 
sırası ile 616 ve wt-8 genotipleri sırası ile 44 ve 49 cm ilk kapsül yüksekliğine sahip 
olmaları sebebiyle en düşük değere sahiptir. 571 , 565, 571, 166 ve wt-5 genotipleri sırası 
ile 1 12 , 1 0 5 , 1 1 2 , 104 ve 1 16 cm ilk kapsül yüksekliği ile en yüksek değere sahiptir. 

Bitki boyu 

Çizelge 2'de araştırmada kullanılan susam genotipleri arasındaki farklılıklar istatistiki 
olarak önemli bulunmamıştır. 

Bitki başına dal sayısı (adet) 

Çizelge 2'de araştırmada kullanılan susam genotipleri arasındaki farklılıklar P<0,01 önem 
seviyesinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 2.6, 2.5, 2.6 ve 2.7 yan dal sayısına sahip 
416, 565,143, wt-5 numaralı genotipler en fazla yan dal sayısına sahiptir. 

Bitki başına kapsül sayısı (adet) 

Çizelge 2'de araştırmada kullanılan susam genotipleri arasındaki farklılıklar istatistiki 
olarak önemli bulunmamıştır. 

Kapsülde tohum sayısı 

Çizelge 2'de araştırmada kullanılan susam genotipleri arasındaki farklılıklar istatistiki 
olarak önemli bulunmamıştır. 
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Bin tane ağırlığı (g) 

Bin tane ağırlığı, verimle direkt ilişkili olduğundan, kapsül sayısında olduğu gibi, yüksek 
olması istenir. Çizelge 2'den bin tane ağırlığının 4.3-2.3 g arasında değiştiği, en yüksek bin 
tane ağırlığının Mug400/488 genotipinden (4.3 g) alındığı, bu genotipi wt-3 genotipinin 
izlediği anlaşılmaktadır. 

Dekara verim (kg/da) 

Çizelge 2'de araştırmada kullanılan susam genotipleri arasındaki farklılıklar istatistiki 
olarak önemli bulunmamıştır ancak en yüksek verim, solgunluğa toleranslı olarak seçilen 
wt-5 numaralı mutant genotipte (77 kg/da) tespit edilmiştir. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Bilindiği gibi ıslah programlarının ilk adımı varyasyon oluşturmaktır. Varyasyon 
oluşturmak için kullanılan yöntemlerden biri de mutasyon ıslahıdır. Susamda gama 
radyasyonu uygulayarak mutasyon ıslahı çalışmaları sınırlı seviyelerdedir. Ülkemizde bu 
bitkide mutasyon ıslahı çalışmaları sadece bölümümüz bünyesinde yürütülmektedir. 

Denemeye alınan genotiplerden wt-3, wt-5, wt-8 ve Mug400/488 mutant susam 
genotipleridir ve ıslah çalışmalarında kullanılmaktadırlar. Özellikle Mug400/488 çeşit 
adayı düzeyine gelmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilince ilk çiçeklenme tarihi 
bakımından wt-8, wt-5; %50 çiçeklenme bakımından wt-8; son çiçeklenme bakımından 
wt-3, wt-8; ilk kapsül yüksekliği bakımından wt-8, wt-5; bitki başına dal sayısı bakımından 
wt-5; bin dane ağırlığı bakımından Mug400/488 ve wt-3 mutant susam genotipleri diğer 
çeşit/genotiplerden farklılık taşımaktadır. Dolayısıyla bu hatlar içerdikleri özelliklerin ıslah 
çalışmalarına katılması bakımından ümitvar hatlar olarak değerlendirilmektedir. Bu 
hatların üzerinde ıslah çalışmalarının sürdürülmesi ve yeni ıslah programlarına alınmasıyla, 
ülke tarımına yeni susam çeşitlerinin kazandırılması bakımından önem arz edeceği 
düşünülmektedir. 

5. KAYNAKLAR 

[1] Yermanos, D.M. 1980 "Sesame," Hybridization of Crop plants, American Society of Agronomy-Crop 
Science Society of America, Madison, Wisconsin, pp. 549-563. 

[2] Nayar, N.M. 1984. Sesame. In: Evaluation of crop plants (Ed.: N.W. Simmonds), Longman, London, pp. 
231-233. 

[3] Weiss, E.A., 1983. sesame oil seed crop. Longman 's Group, London, pp: 282-304. 
[4] Kobayashi, T., The type classification of cultivated sesame based on genetic characters, FAO Plant 

Production and Protection Paper 29; 86-89, Rome, 1981. 
[5] İlisulu K„ 1973. Yağ Bitkileri ve Islahı. Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 366 s. 
[6] Ashri, A. 1998. Sesame Breeding. Plant Breeding Reviews, Volume 16, Ed: Jules Janick. 
[7] Iaea, 1994. Mutation Breeding Of Oil Seed Crops. Proceedings Of A Final Research Co-Ordinated 

Research Programme Organized By The Joint Fao/Iaea Division Of Nuclear Techniques in Food And 
Agriculture, Vienna, Austria. 

[8] Çağırgan, M.I. 2001. Mutation Techniques in Sesame (Sesamum indicum L.) For Intensive Management: 
Confirmed Mutants. In: Sesame Improvement By Induced Mutations, Iaea- Tecdoc-1195, Iaea, Vienna, 
Pp.31-40. 

339 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,340-346 A.Şenay 
! TR1100039 

MAKARNALIK BUĞDAYDA (Triticum durum Desf.) MUTASYON 
ISLAHI ÇALIŞMALARI 

Ali Şenay* , Süreyya Şekerci 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy NukleerAraştırma ve Eğitim Merkezi, Uygulama Bölümü, Tarım 
Birimi 

Bu araştırma, farklı gama ışını ve EMS dozlarının ayrı ayrı ve birlikte uygulanmasının 
Kunduru 1149 makarnalık buğday (Triticum durum Desf.) çeşidinin M] bitkileri ve 
ilerleyen generasyonlardaki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 
makarnalık buğday tohumlarına 50 Gy, 150 Gy, 250 Gy gama ışını ve % 0,2, % 0,4 EMS 
dozları ayrı ayrı ve birlikte uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Kunduru 1149 
makarnalık buğday çeşidinin kontrol ve Mı bitkilerinde ele alınan bitki özellikleri 
yönünden tek ve birleşik uygulamalarda artan mutagen dozlarına bağlı olarak önemli 
düzeyde azalmalar meydana gelmiş, birleşik uygulamalar iki mutagenin toplam etkisinden 
daha etkili bulunmuştur. Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidinin mutant bitkilerinde 
bitki boyu, başak uzunluğu, fertilite, yaprak nispi su kaybı ve kalite özellikleri bakımından 
yapılan seleksiyonlar sonucunda 3 mutant hat ön verim denemesi olarak ekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Mutasyon, Nükleer Teknikler, Bitki Islahı 

MUTATION INDUCTION IN DURUM WHEAT 

The aim of this research was to determine the separete and combine effects of different 
doses of gamma rays and EMS concentrations on some characteritics of Mi plants of 
durum wheat, cv. Kunduru 1149. The seeds of durum wheat, cv. Kunduru 1149 which 
were irradiated with 50 Gy, 150 Gy and 250 Gy gamma rays and/or treated EMS for 6 
hours at 30°C in 0,2 % and 0,4 % concentrated. According to the results of this research; 
separate and combine treatments of different doses of gamma rays and EMS have shown 
significant difference all of the observed traits at Mi plants of durum wheat cv. Kunduru 
1149. The negative effects of increasing doses of mutagens on all plant characteritics for 
Mi plants were found statistically significant. Combined treatments were found to be more 
efficient than the sum of effects of the single treatments. In followed generation 3 mutant 
lines were selected according to plant height, spike height, number of seed, leaf relative 
water lost, and some quality traits. In Mg generation 3 desirable lines have been sown for 
preliminary field yield tests. 

Keywords: Wheat, Mutation breeding, Nuclear techniques, Plant breeding 
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1. GİRİŞ 

Bitkisel üretimde arzulanan birim alan veriminin artırılmasında, yüksek verimli ve kaliteli 
çeşitler elde edilerek uygun tekniklerle yetiştirilmesi önceliklidir. Yeni çeşitlerin elde 
edilmesi amacıyla yapılacak ıslah çalışmalarında bugüne kadar uygulanan ıslah 
yöntemlerinin başında melezleme tekniğinin geldiği bilinmektedir. Mutasyon tekniği 
doğrudan veya melezleme tekniğinin tamamlayıcısı olarak büyük bir önem kazanmıştır [1], 

Mutasyonlar genellikle resesif ve öldürücü olmakla birlikte mutagenler daha geniş 
populasyonlara uygulanabildiğinden geniş varyasyon ortaya çıkarmakta ve bu 
varyasyondan ıslah amaçlarına uygun, olumlu yönde değişim gösteren bitkiler 
seçilebilmektedir. Bugüne kadar, 154 bitki türünde 2799 mutant çeşidin geliştirildiği, 
bunların 263 adedinin buğdaylardan ve 30 tanesinin makarnalık buğdaylardan oluştuğu 
bildirilmektedir [2]. 

Bilindiği gibi bitkisel üretimde yeni çeşitlerin ortaya konulabilmesi için spontan varyasyon 
veya klasik ıslah metodlarıyla yaratılan varyasyon yeterli olmamaktadır. Bu araştırmanın 
amacı, buğdayda nükleer teknikler yardımıyla daha kolay, ucuz ve geniş bir varyasyon 
oluşturmak, bu varyasyon içersinden ümitvar buğday hatlarının seçilmesidir. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Araştırmada, Kunduru 1149 makarnalık buğday (Triticum durum Desf.) çeşidinin oıjinal 
kademesindeki tohumlan kullanılmıştır. Fiziksel mutagen olarak T.A.E.K., Ankara 
Nükleer Araştırma ve Eğitim merkezinde bulunan 0,6 Megarad/saat gücündeki kobalt 60 
(60Co) kaynağından elde edilen gama ışınları, kimyasal mutagen olarak EMS 
kullanılmıştır. 

2.2. Yöntem 

Araştırmamızda materyal olarak kullanılan Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidinin 
sağlam, normal irilikte ve % 1 1 nem içeren tohumları gama ışınları ile 50 Gy, 150 Gy, 250 
Gy dozlarında ışınlanmıştır. EMS 1 adet tohuma 1 ml eriyik olacak şekilde hazırlanmıştır. 
Kimyasal mutagen uygulaması yapılacak tohumlar ön ıslatma yapılmadan % 0,2 ve % 0,4 
EMS dozlarında 30°C'de, 6 saat süreyle 140 devir/dakika yapan yatay sallayıcıda 
bırakılmıştır. Bu süre sonunda tüm uygulamalaraki tohumlar 4 saat süreyle normal musluk 
suyunda yıkanmıştır [3]. 

Kunduru 1149 Makarnalık buğday çeşidinin mutant bitkileri M3 ve M4 generasyonlarında 
ıslah amacına uygun seleksiyon baskısına tabi tutulmuş, gerekli kalitatif ve kantitatif 
analizler yapılarak seleksiyona devam edilmiştir. MÖ generasyonunda mutant döl sıraları 
ana çeşitler ve yaygın olarak ekilen diğer çeşitlerle karşılaştırmalı mikro verim ve verim 
denemelerine alınmıştır. Elde edilen değerlerin ortalamaları ve frekans dağılımları ile 
deneme sonuçlarının istatistik! analizleri yapılmış, % değerlere açı transformasyon 
yapılmıştır [4], 
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3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

3.1. Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidinin Mı bitkilerinde yapılan çalışmalar 

Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidinin Mı bitkilerinde çıkış oran bakımından 
uygulamalar arasında önemli bir farklılık gözlenmemiş, ancak çıkışın günlere dağılımı 
önemli farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. 

Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidi tohumlarının kontrol ve Mı bitkilerinden elde 
edilen fide boyu, kök uzunluğu, bitki boyu, başak uzunluğu ve tohum tutma oranlarına 
ilişkin verilerle yapılan varyans analizi sonuçlannna göre, uygulamalar arasında % 5 
düzeyinde önemli farklılıklar belirlenmiştir. Uygulamalar arasındaki bu farklılıkların önem 
düzeylerini saptayabilmek amacıyla yapılan Duncan testi sonuçları Tablo l'de 
özetlenmiştir. 

Tablo 1. Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidinin kontrol ve Mı bitkileri ortalamaları 

Uygulamalar Fide 
Boyu 

Kök 
Uzunluğu 

Bitki 
Boyu 

Başak 
Uzunluğu 

Fertilite 

Kontrol 11,880 a 19,503 a 98,383 a 6,077 a 90,495 * 71,957 a 
%0,2EMS 11,957 a 18,500 a 93,583 ab 5,882 a 85,024 

ab 
67,390 

%0,4EMS 11,960 a 17,233 a 90,167 ab 5,637 abc 84,260 
ab 

66,837 

50Gy 12,197 a 18,643a 96,583 a 6,000 a 88,499 70,160 a 
50Gy+%0,2EMS 12,460 a 19,390 a 95,800 a 5,837 a 84,545 

ab 
66,940 

50Gy+%0,4EMS 11,890 a 16,240 ab 87,867 
abc 

5,550 abc 81,196 
abc 

64,357 

150Gy 1 1 ,017 a 17,227 a 91,667 ab 5,697 ab 76,956 
abc 

61,427 

150Gy+ % 0,2EMS 11,380 a 16,120 ab 89,467 ab 5,650 abc 80,566 
abc 

64,217 

150Gy+ % 0,4EMS 8,773 b 12,260 bc 82,367 bc 4,807 bed 65,768 
bed 

54,503 

250Gy 6,953 
bc 

11,393 c 87,267 
abc 

4,780 bed 67,174 
bed 

55,187 

250Gy+ % 0,2EMS 6,553 c 9,530 cd 81,583 bc 4,677 cd 59,989 
cd 

5 1 , 1 1 0 

250Gy+ % 0,4EMS 5,023 c 6,573 d 75,533 c 4,487 d 50,867 45,507 d 
LSD % 5 1,777 2,628 7,995 0,590 8,142 

Araştırmada, kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidine yapılan mutagen uygulamalarında 
uygulanan dozların buğdayın çıkış oranı üzerine etkili olmadığı fide boyu ve kök uzunluğu 
üzerine etkili olduğu saptanmıştır [5]; [6]. Birleşik uygulamaların tek uygulamalardan daha 
fazla zarar meydana getirdiğini, engelleyici ve sineıjik etkilerin görüldüğünü [7]; [8] [14] 
bildiren çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. Araştırmamızda elde edilen bulgular 
literatürde verilen sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. 
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Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidinin kontrol ve M! bitkilerinde bitki boyu, başak 
uzunluğu ve tohum tutma oranı yönünden mutagenlerin tek etkilerinden yüksek (eklemeli) 
bir etki, diğer birleşik uygulamalarda ise mutagenlerin tek etkilerinin toplamından daha 
yüksek (sinerjik) bir etki gözlenmiştir. Artan mutagen dozlarında ele alınan bitki 
özelliklerinde azalma meydana geldiğini, birleşik uygulamalarda tek uygulamaların 
meydana getirdiği zararların toplamı kadar veya daha fazla zarar ortaya çıktığını [9], [7], 
[8], [10], [11] , [12], [13] bildiren araştırıcıların bulgularıyla sonuçlarımız uyum 
göstermektedir. 

3.2. Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidinin mutant bitkilerinde yapılan 
seleksiyon çalışmaları 

Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidinin M2 generasyonundan hasat edilen tek 
bitkilerden elde edilen tohumlar, her dozdan farklı sayıda olmak üzere 1300 adet tek bitki 
sırası M3 generasyonu olarak ekilmişlerdir. Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidinin 
mutant bitkilerinde bitki boyuna göreyapılan frekans dağılımı sonuçlarına göre 97 cm bitki 
boyundan daha kısa bitkiler ile başak uzunluğuna göre yapılan frekans dağılımında 7,5 
cm'den daha büyük başaklar seçilmişlerdir. 

Tablo 2. Kunduru 1149 Makarnalık Buğday Çeşidinin M3 Generasyonu bitkilerinin 
frekans Dağılım tablosu 

Bitki Boyu Başak Uzunluğu 
Sınıf Aralığı Bitki Sayısı % Frekans Sınıf Aralığı Bitki Sayısı % Frekans 

< 73 4 0,60 <5 ,5 12 1,80 
7 3 - 81 9 1,35 5,5 - 6,0 106 15,89 
8 1 - 89 26 3,90 6,0 - 6,5 1 1 1 16,64 
89- 97 87 13,04 6 , 5 - 7 , 0 213 31,93 
97 - 105 183 27,44 7 , 0 - 7 , 5 95 14,24 
1 0 5 - 1 1 3 172 25,79 7,5 - 8,0 1 1 2 16,79 
1 1 3 - 1 2 1 141 21 , 14 8,0 - 8,5 12 1,80 

> 121 45 6,74 • >8,5 6 0,90 

Kunduru 1149 Makarnalık Buğday Çeşidinin M3 Generasyonu bitkilerinin frekans 
dağılımlarına göre yapılan seleksiyonlar sonucunda bitki boyuna göre 126, başak 
uzunluğuna göre ise 130 bitki seçilmiştir. Bitki boyu ve başak uzunluğuna göre seçilen 
bitkilerin tohumlan ile yaprak tipleri, yaprak rengi, gelişme formu ve başak tiplerine göre 
seçilen 85 bitkinin tohumları ayrı ayn harman edilerek, toplam 341 adet tek bitki M4 
generasyonunu oluşturmak üzere hazırlanmıştır. 

Kunduru 1149 Makarnalık Buğday Çeşidinin M4 Generasyonu bitkilerinden gelişme 
dönemi boyunca ıslah amaçlarına uygun olarak yapılan gözlemler sonucunda ele alınan 
bitki özellikleri bakımından yapılan frekans dağılımı şekil 6'da verilmiştir. İleri 
generasyonlardaki ıslah hatlarının seleksiyonu ve anaç materyalin seçimi için uygun bir 
ölçüt olan düşük yaprak nispi su kaybı, 2 saatte 1 g yaprak kuru ağırlığı başına kaybolan su 
miktarı (YNSK %) olarak hesaplanmıştır [15], [16]. 
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Şekil 1. Kunduru 1149 Makarnalık Buğday Çeşidinin M4 Generasyonu bitkilerinin bayrak 
yaprak uzunluğu ve yaprak nispi su kaybına ilişkin frekans dağılımı 

M4 generasyonunda kurağa dayanma bakımından önemli bir seleksiyon ölçütü olan yaprak 
nispi su kaybı bakımından 34 adet ve başağın daha uzun süre asimilant madde 
biriktirmesine önemli düzeyde katkısı olan bayrak yaprak uzunluğu bakımından 31 adet 
tek bitkinin tohumları bir sonraki generasyon için seçilmişlerdir. 

Kunduru 1149 Makarnalık Buğday Çeşidinin M5 Generasyonu bitkilerinden tohum 
alınabilen 45 adet mutant hattan alınan tohumları Me generasyonunu oluşturmak üzere ön 
verim denemesi olarak merkezimiz deneme tarlasına ekilmişlerdir. 

Haşata kadar yaşayan 8 adet mutant hattın hasat ve harmanı yapılarak elde edilen 
tohumlardan MÖ generasyonunda ekilmek üzere tohum ayrıldıktan sonra kalan tohumlarla 
makarnalık buğday kalite analizleri yapılmıştır. Kunduru 1149 Makarnalık Buğday 
Çeşidinin MÖ Generasyonu ön verim denemesinden alınan 8 adet mutant hat ve 6 adet 
standart çeşit tohumlarıyla yapılan kalite analizleri Tablo 21 'de verilmiştir. 
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Tablo 3. Kunduru 1149 Makarnalık Buğday Çeşidinin MÖ generasyonu ön verim denemesi 
kalite analizleri 

1000 Camsı Dönme SDS Prot. b Renk Y. Index K. 
Tane Tane Tane Glu. Glu. 

Altın 38,1 92 2 34 15,1 21,01 9 33,2 42,4 10,9 
Ankara 35,4 96 4 39 15,7 18,60 7,5 29,0 96,0 10,8 
Kızıltan 33,0 96 2 26 14,9 21,67 9 45,7 48,8 14,2 
Kunduru 36,1 98 2 30 15,4 21,72 9 39,5 6,3 12,1 
Mirzabey 31,8 96 4 18 14,8 20,40 8,5 38,7 17,3 12,1 
Yılmaz 37,6 100 18 14,7 20,40 8,5 38,0 10,7 10,7 
50+02-31 37,5 100 26 15,0 2 1 , 15 9 37,7 4,1 11 ,0 
50+02-47 35,3 98 27 15,5 22,02 9,5 46,7 24,5 13,6 
50+02-35 35,6 100 29 15,4 21,89 9 45,0 38,6 13,6 
50+02-41 37,0 100 29 15,4 21,69 9 45,6 42,9 14,1 
150-13 34,7 96 2 20 16,7 19,41 8 51,9 40,3 17,1 
250-3 33,0 94 2 17 16,3 22,60 9,5 47,0 20,6 14,7 
150-80 36,0 96 2 21 16,4 18,93 7,5 54,6 25,2 17,1 
150+04-8 37,6 100 23 15,8 21,47 9 49,0 26,4 15,5 

Kunduru 1149 Makarnalık Buğday Çeşidinin M6 Generasyonu ön verim denemesinden 
alınan 8 adet mutant hat ve 6 adet standart çeşit tohumlarıyla yapılan kalite analizleri 
sonuçlarına göre, 50+02-35 ve 50+02-41 nolu mutant hatları ele alınan kalite kriterleri 
bakımından standart çeşitlerin üzerinde veya standart çeşitlere yakın değerler göstermiştir. 
Ayrıca morfolojik özellikler bakımından da Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidinden 
farklılık gösterdiği için bir sonraki sene ekilmek üzere hazırlanmıştır. Ekime hazırlanan iki 
mutant hat Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidi ile birlikte, standart çeşitlerle birlikte 
verim denemesi olarak ekilebilmesi için tohum çoğaltmak amacıyla ekilmiştir. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kunduru 1149 makarnalık buğday çeşidi tohumlarına mutagenlerin tek ve birlikte 
uygulanması sonucu Mı bitkilerinin fide devresinde çeşitli karakterler üzerine etkisini 
belirlemek amacıyla bitki büyütme odasında kontrollü ışık ve sıcaklık altında çalışma 
başlatılmıştır. Artan gama ışını ve EMS dozları Kunduru makarnalık buğday çeşidinin M] 
generasyonunda fide boyu, kök uzunluğu, bitki boyu, başak uzunluğu ve fertilite üzerine 
olumsuz yönde etkili olduğu, birlikte uygulamalarda her iki mutagenin tek uygulamalarının 
toplamından daha fazla etki (sinerjik etki) görülmüştür. Ele alman bitki özellikleri 
bakımından yapılan istatistik! analiz sonucuna göre dozlar arasındaki farklılık % 5 
düzeyinde önemli bulunmuştur. 

M3 generasyonunda bitki boyu, başak uzunluğu, başaklanma tarihi, gelişme formu gibi 
özellikler bakımından yapılan seleksiyon çalışmaları sonucunda 341 adet tek bitki M4 
generasyonuna aktarılmıştır. M4 generasyonunda kurağa dayanma bakımından önemli bir 
seleksiyon ölçütü olan yaprak nispi su kaybı bakımından 34 adet ve başağın daha uzun süre 
asimilant madde biriktirmesine önemli düzeyde katkısı olan bayrak yaprak uzunluğu 
bakımından 31 adet tek bitkinin tohumlan bir sonraki generasyon için seçilmişlerdir. M4 
generasyonunda toplam 100 adet tek bitkinin tohumu M5 generasyonu için hazırlanmıştır. 
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M5 ve MÖ generasyonlannda Kunduru 1149 Makarnalık Buğday Çeşidinin mutant 
tohumları ayrı ayrı sıralara merkezimiz deneme tarlasına ekilmişlerdir. Çıkıştan itibaren 
gerekli olan ot alma, gübreleme gibi kültürel işlemler ve fenolojik gözlemler (çıkış, 
başaklanma tarihi, bitki boyu, başak boyu) yapılmıştır. Me generasyonundan elde edilen 
tohumlar ile kalite analizleri yapılmıştır. Kalite analizleri sonucuna göre 2 adet mutant hat 
ön verim denemesi olarak ekilmiştir. 
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MUTANT NOHUT HATLARININ ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT NOHUT 
ANTRAKNOZU [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] IRKLARINA KARŞI 

REAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ 

Gülizar Aydın1*, Zafer Sağel',Y. Zekai Katırcıoğlu2 

1 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara 
2 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 06110, Ankara 

Bu araştırmada M4 generasyonuna ait Ak 7 1 1 1 4 , ILC 482 ve Akçin 91 mutant nohut 
hatlarının A. rabiei (Pass.) Labr.'in 1, 4 ve 6 ırklarına karşı reaksiyonları araştırılmıştır. 
Araştırma sonucunda dayanıklı, toleranslı ve hassas hatlar belirlenmiştir.Tarla 
denemesinde; ILC 482 çeşidinden 75 adet, Akçin 91'den 24, ve Ak 711 14 'den 13 adet 
bitkiden elde edilen tohumlar ayrı sıralara ekilmiştir. Bu hatların A. rabieVt karşı 
reaksiyonları sonucunda ILC çeşidinde 126 adet, Akçin 91'de 5 adet ve Ak 7 1 1 1 4 
çeşidinde 2 adet bitki dayanıklı olarak tespit edilmiştir. ILC 482 çeşidinde 94 adet, Ak 
7 1 1 14 'de 5 adet ve Akçin 91'de 4 adet bitki toleranslı olarak belirlenmiştir.Her çeşidin 
kendi içinde dayanıklı, toleranslı ve hassas bitkilere ait bitki boyu, bitki tane sayısı, bitki 
tane verimi ve 100 tane ağırlığı gibi verim kriterleri dayanıklı bitkilerde en yüksek, hassas 
bitkilerde ise en düşük değerleri gösterdiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, Nohut Antraknozu, Ascochyta rabiei (Pass.) labr., Mutasyon 
Islahı 

DETERMINATION OF THE REACTIONS OF MUTANT CHICKPEA 
LINES AGAINST Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. RACES IN TURKEY 

In this investigation, we searched the resistance reaction to A. rabiei's races of 1 , 4 and 6 in 
M4 mutant cicer generation of Ak 7 1 1 1 4 , ILC 482 and Akçin 91 cultivars. The resistant, 
tolerant and susceptible lines were determined.In the field experiments with M4 mutants 
seeds of 75 plants of ILC 482, 24 plants of Akçin 91 and 13 plants of Ak 7 1 1 1 4 were sown 
in different rows. In M4 generation, 126 plants from ILC 482, 5 from Akçin 91 and 2 from 
Ak 7 1 1 1 4 were found resistant to A. rabiei. The tolerant mutant lines numbers were 
observed as 94 plants for ILC 482, 5 plants for Ak 7 1 1 1 4 and 4 plants for Akçin 91. Plant 
height, number of seeds per plant, weight of the seeds per plant and the weight of 100 
seeds in every group of resistant, tolerant and susceptible plants were measured. These 
values were the highest in resistant plants and the lowest in the susceptible plants. 

Key Words: Chickpea, Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., Mutation Breeding 

* gulizar@taek.gov.tr 
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1. GİRİŞ 

Nohut (Cicer arietinum L.) ülkemizde ve dünyada çok eski yıllardan beri kültüre alınan, 
insan ve hayvan beslenmesinde ve yeşil gübrelemede kullanılan önemli bir bitkidir. 

Ascochyta rabiei nohut tarımı yapılan alanlarda en ciddi problemdir. Hastalık bitkinin tüm 
toprak üstü kısımlarında zararlı olmaktadır. Koşulların etmen için uygun olduğu 
mevsimlerde hastalığın % 100'e varan ürün kayıplarına neden olduğu ve üreticinin bu gibi 
yıllarda hiç ürün alamadığı bilinmektedir. Bu nedenle nohut antraknozuna karşı etkili bir 
mücadele olarak tüm dünya da dayanıklı çeşitlerin geliştirilerek yetiştirilmesi 
önerilmektedir. Bu amaçla yürütülecek ıslah programlarında öncelikle yapılması gereken 
hastalığa dayanıklılık kaynaklarının belirlenmesi, dayanıklılığı saptanan materyalin tane 
özelliği de dikkate alınarak ıslah programlarının değişik kademelerinde 
değerlendirilmesidir. Diğer bir yöntem de çeşitli mutagenler kullanarak mevcut materyalde 
varyasyon oluşturarak bunun içinden dayanıklılık gösteren hatların seçilip ıslah çemberine 
alınmasıdır. 

2. MATERYAL VE METOD 

Deneme TAEK-SANAEM 'de yürütülmüştür. A K 7 1 1 1 4 , ILC 482 ve AKÇİN 91 nohut 
çeşitlerine ait tohumlar Cobalt-60 gama kaynağında çeşitli dozlarda (0, 50, 100, 150, 200 
ve 250 G y ) ışınlanmış ve genetik varyasyon sağlanmış olan M3 nohut hatlarının A. 
rabieVt karşı reaksiyonlarında dayanıklı ve toleranslı olarak seçilmiş M4 mutant nohut 
hatları oluşturmuştur. Daha önce yapılan bir çalışmada ülkemizde mevcut olduğu saptanan 
3 ırk (ırk 1 , 4 ve 6) kullanılmıştır [4]. 

Araştırma, M4 mutant nohut hatları tek bitki tohumları olarak ayrı sıralara ekimi; 2,5 m 
uzunluğundaki sıralara sıra arası 0,4 m, sıra üzeri 0,1 m yapılmıştır. Her iki sırada bir 
olmak üzere hassas olduğu önceden bilinen Canitez 87 nohut çeşidi (indikatör bitki) 
tohumlan ekilmiştir. Çiçeklenme dönemi başlangıcında, önceki yıldan toplanan hastalıklı 
bitki artıkları eşit miktarlarda bitkiler üzerine serpiştirilmiştir. Aynı zamanda hastalığın 
uniform olması bakımından petrilerde geliştirilen 14 günlük Ascochyta rabiei'mn ırk 1 , 4 
ve ırk 6 kültürlerinden lx 106 spor/ml yoğunlukta ırk karışım süspansiyonu hazırlanıp 
denemedeki bitkiler üzerine el pülverizatörü ile bütün bitkiler ıslanıncaya kadar akşam 
saatlerinde (20°°-2100) püskürtülerek uygulanmıştır. İnokulasyondan sonra enfeksiyon 
çıkışını sağlamak için belirli periyotlarda hava koşullarına bağlı olarak yağmurlama sistemi 
çalıştırılarak gerekli nem yapay olarak sağlanmaya çalışılmıştır. İnokulasyondan 24 gün 
sonra 1-9 ıskalasına göre bitkilerin hastalık şiddeti değerlendirilmiştir. Bakla 
enfeksiyonları geliştirmek amacıyla bakla bağlama dönemi başlangıçında tekrar 
inokulasyon yapılmıştır. Buna göre 1-4 alanlar dayanıklı, 5 alanlar toleranslı, 6-9 alanlar 
ise hassas olarak değerlendirilmiştir (Singh ve Reddy 1992 a, b ve 1993). Hasat esnasında 
ise; her bitki için hastalık ıskalası, bitki boyu, bitki tane verimi, bitkide tane sayısı ve 100 
tane ağırlığı belirlenmiştir. Değerlendirmede 1-9 ıskalasına göre 5 ve 5'in altında değer 
alanlar tek bitki olarak ertesi yıl ekilmek üzere ayrılmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi; 

Araştırmada incelenen karakterler, çeşitlerin kontrol ve radyasyon uygulama dozlarında 
yetiştirilen bitkiler üzerinde gerekli ölçüm, sayım ve tartımlar yapılarak tespit edilmiştir 
[15]. 
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Bitki boyu: Her bitkinin kök boğazı ile en uç noktası arasındaki uzunluk milimetrik cetvel 
ile ölçülerek cm olarak belirlenmiştir. 

Bitkide Tane Sayısı: Her bitkideki baklalar elle ayıklandıktan sonra tüm taneler sayılarak 
adet olarak saptanmıştır (Saymak süretiyle elde edilen gözlem değerleri (adet) normal 
dağılım göstermediğinden Vx transformasyonu ile gözlemlerin normal dağılım göstermesi 
sağlanmıştır). 

Bitkide Tane Verimi: Her bitkiden elde edilen tanelerin 0,01 g duyarlıktaki terazide 
tartılmasıyla bulunmuştur. 

100 Tane Ağırlığı : Her bitkideki tane veriminin / bitki tane sayısına bölünüp, 100 ile 
çarpılmasıyla hesaplanmıştır. 

Hastalık Şiddeti: 1-9 ıskalasından elde edilen veriler aşağıdaki formül yardımıyla 
hesaplanmıştır [22]. 

(Sınıf değeri x Sınıftaki bitki sayışıl 

Hastalık şiddeti = x 100 

Toplam bitki sayısı x En yüksek sınıf değeri 

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

A. rabiei ile enfekte edilen M4 nohut bitkilerinden elde edilen hasat zamanındaki ıskala 
değerlerine göre dayanıklı, toleranslı ve hassas gruba giren bitki adeti ve yüzdesi Çizelge 
l'de verilmiştir. 

Çizelge 1. A. rabiei ile enfekte edilen M4 nohut bitkilerinde belirlenen hasat zamanındaki 
ıskala değerlerine göre dayanıklı, toleranslı ve hassas gruba giren bitki 

sayısı (adet) ve yüzdesi (%) 

Çeşitler Dozlar Dayanıklı bitkiler Toleranslı bitkiler Hassas bitkiler Toplam bitki 
(Gy) (1-4) (5) (6-9) sayısı * 

Adet % Adet % Adet % Adet 
0 0 0,00 2 15,38 11 84,61 13 
50 - - - - - - -

100 2 5,55 0 0,00 34 94,44 36 
r- 150 0 0,00 2 7,14 26 92,85 28 

% 200 0 0,00 1 4,16 23 95,83 24 
250 - - - - - - -

Top. 2 1,98 5 4,95 94 93,06 101 
0 25 24,03 14 13,46 65 62,50 104 
50 59 18,43 43 13,43 218 68,12 320 
100 22 12,22 21 11,66 137 76,11 180 

<N OO •Cfr 
150 1 2,94 1 2,94 32 94,11 34 <N OO •Cfr 200 4 3,96 0 0,00 97 96,03 101 

0 >-) 
M 

250 15 4,70 15 4,70 289 90,59 319 0 >-) 
M Top. 126 11,90 94 8,88 838 79,20 1058 
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0 2 3,22 3 4,83 57 91,93 62 

o\ 50 3 30,00 0 0,00 7 70,00 10 o\ 
100 0 0,00 0 0,00 44 100,00 44 

U" 150 0 0,00 1 4,00 24 96,00 25 
3 200 0 0,00 0 0,00 34 100,00 34 

250 0 0,00 0 0,00 62 100,00 62 
Top. 5 2,10 4 1,68 228 96,20 237 

-)1.yıldan bitki seçilmemiş ve 2.yılda ekim yapılmamıştır. 
*) Toplam bitki sayısı 

Çizelge l'de görüldüğü gibi Ak 7 1 1 1 4 çeşidinde 101 adet bitkiden 2 adet (% 1,98), ILC 
482 çeşidinde 1058 adet bitkiden 126 adet (% 11,90) ve Akçin 91 çeşidinde 237 adet 
bitkiden 5 adet (% 2,10) bitki dayanıklı grupta değerlendirilmiştir. Dayanıklı bitkiler en 
fazla ILC 482 çeşidinde 50 Gy gama ışını dozu uygulanan bitkilerde 59 adet (% 18.43), 
Akçin 91 çeşidinde 50 Gy gama ışını dozu uygulananlarda 3 adet (% 30,00) ve Ak 7 1 1 1 4 
çeşidinde 100 Gy gama ışını dozu uygulananlarda 2 adet (% 5.55) bitki olarak tespit 
edilmiştir (Çizelge 1). 

ILC 482 çeşidinin mutant hatlarının tohum iriliği A K 7 1 1 1 4 ve Akçin 91 çeşitlerinin 
mutant hat tohumlarına göre daha küçük olup, A. rabiei yz karşı daha dayanıklı reaksiyon 
göstermiştir. Bu durum küçük tohumlu nohut çeşitlerinin dayanıklı olduğu tezini teyit 
etmektedir [5], [ 1 1 , [3], 

Hastalık Şiddeti Değerleri 

A. rabiei ile enfekte edilen M4 nohut bitkilerinden elde edilen hasat zamanındaki hastalık 
şiddeti ortalamaları Çizelge 2' de özetlenmiştir. 

Çizelge 2. A. rabiei ile enfekte edilen M4 nohut bitkilerinde belirlenen hasat zamanındaki 
hastalık şiddetine ait ortalama değerler (%) 

Dozlar 
(Gy) 

Çeşitler Dozlar 
(Gy) AK 71114 ILC 482 AKÇİN 91 Ortalama 
0 83,19 ± 10,28 70,69 ± 11,32 93,53 ± 7,53 82,47 ± 11,43 
50 - 76,90 ± 15,75 74,44 ± 0,00 75,67 ± 1,73 
100 91,13 ± 13,41 78,51 ± 14,79 98,37 ± 2,82 89,33 ± 10,05 
150 97,26 ± 3,26 94,11 ± 0,56 97,53 ± 4,27 96,30 ± 1,90 
200 92,15 ± 11,09 93,88 ± 7,02 92,54 ± 7,86 92,85 ± 0,90 
250 - 88,22 ± 8,75 98,60 ± 3,06 93,41 ± 7,33 
Ort. 90,93 ± 5,81 83,71 ± 9,74 92,50 ± 9,21 

-)1.yılda bitki seçilmemiş ve 2.yılda ekim yapılmamıştır. 

Çizelge 2'de görüldüğü gibi ortalama olarak en yüksek hastalık şiddeti Akçin 91 çeşidinde 
250 Gy gama ışını dozu uygulamasında (% 98.60) ortaya çıkmıştır. En hafif şiddetli 
hastalık ise ışınlama uygulanmayan ILC 482 çeşidinde (% 70,69) gözlenmiştir. Hastalık 
şiddetine ilişkin ortalama değerler çeşitlere bağlı olarak irdelendiğinde aralarındaki 
farklılığın çok fazla olmadığı (Akçin 91 % 92.50; Ak 7 1 1 1 4 % 90.93; ILC 482 % 83.71) 
anlaşılmaktadır. Dozlar yönünden en yüksek hastalık şiddeti ortalaması 150 Gy dozunda % 
96.30 olarak, en düşük hastalık şiddeti ortalaması ise 50 Gy dozunda % 75.67 olarak 
belirlenmiştir. 
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Bulgularımıza göre; hasat zamanında çeşitlerin antraknoza karşı reaksiyonlarında en hassas 
Akçin 91 çeşidi saptanmış, bunu sırasıyla Ak 7 1 1 1 4 ve ILC 482 çeşitleri izlemiştir. 

Verim Kriterlerine Ait Sonuçlar 

Ascochyta rabiei ile enfekte edilen M4 nohut bitkilerinde dayanıklı, toleranslı ve hassas 
gruptaki bitkilerde belirlenen bitki boyu, bitkide tane sayısı, bitki tane verimi ve 100 tane 
ağırlığı ortalamaları Çizelge 3'de verilmiştir. 

Çizelge 3'de görüldüğü gibi en yüksek bitki boyu ortalaması ILC 482 çeşidinin dayanıklı 
bitkilerde 41.88 cm olarak, en düşük bitki boyu ortalaması ise Ak 7 1 1 1 4 çeşidinde hassas 
bitkilerde 24.72 cm olarak belirlenmiştir. 

Tüm uygulamalar incelendiğinde en yüksek bitki boyu ortalaması ILC 482 çeşidinin 
dayanıklı bitkilerinde 100 Gy doz uygulamasıyla elde edilmiş olup (43.90 cm), en düşük 
bitki boyu ortalaması ise Ak 71 1 14 'ün hassas bitkilerinde kontrol grubunda (0 Gy; 22.80 
cm) saptanmıştır.En yüksek bitkide tane sayısı ortalaması AK 71 1 14 'ün toleranslı 
bitkilerinde 6,08 adet, en düşük bitkide tane sayısı ortalaması ise Akçin 91'in hassas 
bitkilerinde 2,32 adet olarak saptanmıştır. 

Tüm uygulamalar incelendiğinde bitkideki en fazla tane sayısı Ak 7 1 1 1 4 çeşidinin 
toleranslı bitkilerinde 150 Gy dozunda 6.93 adet olarak, en az tane sayısı ise Akçin 91'in 
hassas bitkilerinde 150 Gy dozunda 1.70 adet olarak belirlenmiştir. 

En yüksek bitki tane verimi ortalaması dayanıklı bitkilerde 11 ,22 g olarak Akçin 91 
çeşidinde belirlenmiş, bunu 9,90 g ile ILC 482 çeşidi ve 9,13 g ile de AK 7 1 1 1 4 çeşidi 
izlemiştir. En düşük bitki tane verimi ortalaması ise 1,32 g ile Akçin 91 çeşidinde hassas 
bitkilerde saptanmıştır. 

Tüm uygulamalar incelendiğinde en yüksek bitki tane verimi Akçin 91'in mutant 
bitkilerinde 50 Gy dozunda dayanıklı bitkilerde 13.16 g olarak, en düşük bitki tane verimi 
ise 250 Gy dozunda hassas bitkilerde 0.69-g olarak belirlenmiştir. 

En yüksek 100 tane ağırlığı Akçin 91 çeşidindeki dayanıklı bitkilerde 34,80 g olarak, en 
düşük ise A k 7 1 1 1 4 çeşidindeki hassas bitkilerde 19,71 g olarak belirlenmiştir. 

Tüm uygulamalar incelendiğinde en yüksek 100 tane ağırlığı Akçin 91 çeşidinde dayanıklı 
bitkilerde 50 Gy dozunda 35.02 g olarak, en düşük 100 tane ağırlığı ise Ak 7 1 1 1 4 
çeşidinde hassas bitkilerde 150 Gy dozunda 16.44 g olarak belirlenmiştir. 

Her çeşidin kendi içinde dayanıklı, toleranslı ve hassas bitkilere ilişkin olarak bitki boyu, 
bitki tane sayısı, bitki tane verimi ve 100 tane ağırlığı gibi kriterlere ait veriler; dayanıklı 
bitkilerde en yüksek değerleri, hassas bitkilerde en düşük değerleri göstermiştir. Bu 
karakterlerin dayanıklılık ile doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. A. rabiei ile enfekte edilen M4 nohut bitkilerinde belirlenen dayanıklı, toleranslı ve hassas gruptaki bitkilere ait bitki boyu, bitki tane sayısı, bitki tane verimi ve 100 tane ağırlığı ortalamaları 

Bitki boyu (cm) Bitki tane sayısı(Vadet)* Bitki tane verimi (g) 100 tane ağırlığı (g) 

Ç
eş

itl
er

 

o 
ja 

Dayanıklı 
bitkiler (1-4) 

Toleranslı 
bitkiler (5) 

Hassas 
bitkiler (6-9) 

Dayanıklı 
Bitkiler 

Toleranslı 
Bitkiler 

Hassas 
Bitkiler 

Dayanıklı 
bitkiler (1-4) 

Toleranslı 
bitkiler (5) 

Hassas 
bitkiler (6-9) 

Dayanıklı 
bitkiler (1-4) 

Toleranslı 
bitkiler (5) 

Hassas bitkiler 
(6-9) 

Ç
eş

itl
er

 

0 
Q (1-4) (5) (6-9) 

0 - 23,50 ±2,12 22,80 ± 1,92 - 5,66 ±2,18 2,62 ± 0,92* - 9,48 ± 7,57 1,85 ± 1,14 - 26,41 ±3,00 22,52 + 6,38 
50 - - - - - - - - - - - -

-a- 100 30,50 ± 6,36 - 28,00 ±4,69 5,68 ± 1,86 - 4,38 ± 1,20 9,13 ±5,27 - 4,06 ± 2,07 27,33 ±1,54 - 19,68 ±3,40 
150 - 24,00 ±1,41 23,00 ±2,64 - 6,93 ±0,86 2,82 ± 1,22 - 12,61 ± 3,37 1,59 ± 1,54 - 25,93 ±0,54 16,44 ± 4,29 
200 - 30,00 ±0,00 25,10 ±7,32 - 5,66 ±0,00 3,38 ± 1,05 - 7,37 ± 0,00 2,49 ± 1,30 - 23,03 ± 0,00 20,20 ± 1,72 
250 - - - - - - - - - - - -

Ort. 30,50 ±0,00 25,83 ±3,61 24,72 ±2,41 5,68 ± 0,00 6,08 ± 0,73 3 3 ±0,78 9,13 ±0,00 9,82 ± 2,63 2,49 ± 1,10 27,33 ±0,00 25,12 ± 1,82 19,71 ± 2,50 
0 42.1215,05 36,00 ±7,63 33,96 ± 5,32 6,52 ± 1,45 4,71 ±0,74 3,01 ±1,30 12,17 ±6,52 4,82 ± 1,31 1,97 ± 1,61 26,93 ± 4,94 21,72 ±4,61 18,23 + 5,20 
50 43,76 ± 5,54 38,53 ± 6,45 34,86 ±6,91 6,41 ± 1,50 4,36 ± 1,04 2,87 + 0,95 12,06 ±6,11 5,05 ± 2,45 1,96 ± 1,51 27,62 ± 4,24 25,58 ± 4,26 20,84 ± 5,03 

<N 100 43,90 + 5,29 37,00 ±6,30 30.98 ± 7,22 6,23 ± 1,52 4,82 ± 1,23 • 2,89 ±0,88 10,36 ±5,06 5,46 ± 3,05 1,69 ± 1,08 25,39+ 3,30 22,25 ± 3,80 18,69 ±4.68 

S 
150 40,00 + 0,00 52,00 ±0,00 37,28 ± 5,70 6,00 ±0,00 4,69 ±0,00 3,21 ±1,33 8,59 ± 0,00 5,04 ± 0,00 2,33 ± 2,01 23,86 ± 0,00 22,91 ±0,00 19,85 + 3,47 

S 200 40,25 + 7,58 - 29,11 ±7,51 4,92 ± 0,98 - 2,43 ±0,71 6,81 ±3,26 - 1,38 ±0,89 27,11 ± 3,82 - 21,24 ±4,73 
250 41,28 ±4,68 36,06 ±3,87 30,10 ±5,89 5,65 ± 1,21 4,06 ±0,89 2,52 ± 0,85 9,42 ±4,73 4,23 ±1,91 1,51 ± 1,18 27,98 ± 6,38 24,30 ±3,16 20,04 ± 5,64 
Ort. 41,88 ±1,68 39,91 ±6,83 32,71 ±3,15 5,95 ±0,59 4,52 + 0,31 2,82 ± 0,29 9,90 ± 2,07 4,92 ±0,44 1,80 ± 0,34 26,48 ± 1,56 23,35 ± 1,57 19,81 ± 1,17 
0 35,50 ±0,70 35,75 ± 3,50 28,83 ± 5,00 5,51 ±0,44 4,02 ±0,61 2,57 ±0,63 9,29 ±0,06 5,12 ± 1,86 1,68 ± 1,03 34,59 ± 0,00 29,73 ± 3,83 23,19 ±6,23 
50 38,66 ±6,11 - 30,00 ±5,65 5,99 ± 1,45 - 1,98 ±0,36 13,16 + 6,59 - 0,90 ± 0,65 35,02 ± 1,37 - 21,03 ±9,00 

0\ 100 - - 28,80 ±5,44 - - 2,92 + 0,77 - - 2,03 ± 1,55 - - 21,14 + 5,35 
•S 150 - 25,00 ± 0,00 26,50 ±4,94 - 5,20 ± 0,00 1,70 ±0,41 - 7,13 ±0,00 0,72 ±0,44 - 26,41 ± 0,00 23,25 + 3,89 
3 200 - - 24,00 ± 8,48 - - 2,87 ± 1,23 - 1,92 ± 1,99 - 18,27 ±7,80 

250 - - 24,00 ±3,60 - - 1,91 ±0,15 - - 0,69 ±0,28 - - 18,58 ±6,05 
Ort. 37,08 + 2,23 30,37 ± 7,60 27,02 ± 2,60 5,75 ±0,33 4,61 ±0,83 232 + 0,52 11,22 ± 2,73 6,12+1,42 1,32 ± 0,62 34,80 ±0,30 28,07 ±2,34 20,91 ±2,15 

-) bu dozlarda bitki elde edilememiştir. 

* uadet'e tıansforme edilmiştir. 
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[16] ILC 482 çeşidini Suriye, Lübnan, Cezayir'in denemeye alınan tüm bölgelerinde 
dayanıklı, Türkiye-Izmir'de dayanıklı, Eskişehir'de toleranslı bulmuşlardır. [14] Suriye'de 
ICARDA'da ILC 482'i hassas olarak değerlendirmişlerdir. [21] tarla koşullarında kontrol 
olarak ekilen Canitez 87'i yüksek hassas, ILC 482'i tolerant olarak değerlendirmişlerdir. 
[10] tarla koşullarında kontrol olarak ekilen ILC 482 ve Akçin 91 çeşitlerini hastalığa karşı 
duyarlı olarak belirtmişlerdir. Buradan gözüküyor ki; ILC 482 çeşidinin yukarıda belirtilen 
araştırıcıların sonuçlarına göre genelde dayanıklı ve toleranslı çıkması bizim 
sonuçlarımızla uyum göstermektedir. Bazı yörelerde hassas çıkmasının nedeni o yörede 
farklı ırkların bulunmasıyla açıklanabilir. 

Tarla çalışmasında hatların çoğunluğu çiçeklenme döneminde A. rabiei' nin populasyonuna 
karşı dayanıklı reaksiyon gösterirken hasat döneminde bu etmene karşı daha duyarlı 
reaksiyon gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum birçok araştırıcı tarafından da 
bildirilmiştir. Bizim çalışmalarımızda bu sonuçlara uyum sağlamıştır. [13], [17] bir çok 
hattın vegatatif dönemde dayanıklı iken, hasat döneminde yüksek hassaslık gösterdiğini 
bildirmişlerdir. 

[6] Nohutta gama ve kimyasal mutagenler kullanılarak 6153 ve C727 çeşitlerinden 15 krad 
ve 10 krad gama ışını kullanılmasıyla M4, M5 ve Mg generasyonlarında CM68, CM72 
mutantlarım dayanıklı olarak, CM359 mutantmı ise orta dayanıklı olarak tespit etmişlerdir. 
[12] A. rabiei'ye dayanıklı 2 nohut hattı (FLIP 84-92C ve FLIP 90-73C) nin tohumlarını 
400, 500 ve 600 Gy' de ışınlamışlardır. M3 generasyonunda 6 erken olgunlaşan tek bitki 
döllerinin 5'inden elde edilen tohumların hepsi ebeveynlerine göre daha küçük taneli 
tohum oluşturmuş ve antraknoza dayanıklı reaksiyon göstermiştir. [8] 6153, C727 ve K-
850 nohut çeşitlerini 100-350 Gy gama ışını kullanarak 7 mutant hattı antraknoza dayanıklı 
olarak geliştirmişlerdir. Yukarıda belirtilen çalışmalarda olduğu gibi; bu çalışmada da 
yaklaşık benzer gama ışını dozlarında ümitli dayanıklı hatların elde edilmesi, bu yolla 
dayanıklı hatların elde edilebileceğini vurgulamaktadır. 

Dayanıklılık reaksiyonu için yapılan çalışmalarda bağışık (immun) bitki bildirilmemiş, 
bazı hatlar dayanıklı, orta dayanıklı, toleranslı, hassas, yüksek hassas olarak 
değerlendirilmiştir [9], [18,19], [20], [1],. [2], [7], [21], Bizim çalışmamızda da bağışık 
bitki tespit edilmemiştir. 

Bilindiği gibi nohutlarda dayanıklılık kaybımn nedeni; etmenin yeni ırklarının ortaya 
çıkmasıdır. Bu da dayanıklı çeşit yetiştirilmesinde karşılaşılan zorluklardan en büyüğüdür. 
Bu nedenle ırk tespit çalışmalarına ve dayanıklılık kaynaklarının tespitine ağırlık 
verilmelidir. Çeşitler mevcut A. rabiei ırklarının hepsi ile reaksiyona alınmalı ya da 
çeşitlerin dayanıklılık durumlarını tespit çalışmaları tek bir bölgede değil değişik 
bölgelerde yapılmalıdır. Ancak bu şekilde nohut ekilen alanlarda büyük problem olan 
antraknoz hastalığına karşı etkili ve ekonomik bir mücadele sağlanabilir. A. rabiei't, karşı 
geniş tabanlı dayanıklılık ıslahı için nohutların çoklu lokasyonlarda reaksiyon çalışmasının 
yapılması, Türkiye'de ırkların dağılışının bilinmesi ve yeni ıslah edilecek çeşitler için bu 
ırkların dikkate alınması gereklidir. 
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NÜKLEER TEKNİKLERLE HIYARLARDA FES 1 ISI 1 KALINTISI 
ANALİZ METODUNUN VALİDE EDİLMESİ 
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Bu çalışmada pestisit kalıntı analizlerinde yaygın bir metot olarak kullanılan etil asetat 
ekstraksiyonu ve jel geçirgenlik kromatografisi, hıyarlarda chlorpyrifos, malathion ve 
dichlorvosun gaz kromatografisi ile analizi için valide edilmiştir. Bu amaçla homojenize 
edilen hıyar örnekleri 0.02, 0.2, 0.8 ve 1 mg/kg seviyesinde söz konusu pestisitler ile 
fortifıye edilmiştir. Yöntemin ekstraksiyon ve arındırma aşamalarının etkinliği, verimi ve 
tekrarlanabilirliği 14C-carbaryl kullanılarak radyoizotop izleme tekniği ile incelenmiştir. 
Ekstraksiyon ve clean-up (temizleme-arındırma) adımlarından sonra geri alınan 14C-
carbaryl sırasıyla, %92.63-l 1 1 .73 ve %74.83-102.22; tekrarlanabilirliği (CV) ise %4.85 
ve %7.19 arasında bulunmuştur. Analitik örneklerin homojenitesi radyoizotop izleme 
tekniği ile, pestisitlerin bu aşamadaki stabilitesi ise kromatografık yöntemle belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalıntı, Metod Validasyonu, Meyve-Sebze, Radyoizotop İzleme 
Tekniği 

VALIDATION OF A RESIDUE METHOD TO DETERMINE 
PESTICIDE RESIDUES IN CUCUMBER BY USING NUCLEAR 

TECHNIQUES 

In this study, a multi-residue method using ethyl acetate for extraction and gel permeation 
chromatography for clean-up was validated to determine chlorpyrifos, malathion and 
dichlorvos in cucumber by gas chromatography. For this purpose, homogenized cucumber 
samples were fortified with pesticides at 0.02 0.2, 0.8 and 1 mg/kg levels. The efficiency 
and repeatability of the method in extraction and cleanup steps were performed using 14C-
carbaryl by radioisotope tracer technique. 14C-carbaryl recoveries after the extraction and 
cleanup steps were between 92.63-1 1 1 .73 % with a repeatability of 4.85% (CV) and 
74.83-102.22 % with a repeatability of 7.19% (CV), respectively. The homogenity of 
analytical samples and the stability of pesticides during homogenization were determined 
using radio tracer technique and chromatographic methods, respectively. 

Key words: Residue, Method Validation, Fruits -Vegetables, Radio Tracer Technique 

* dilan.ozmen@taek.gov.tr 
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1. GİRİŞ 

Tarımsal ürünleri zararlı, hastalık ve yabaeı otlardan korumak ve böylece, birim alandan 
alınan ürünün kalite ve kantitesini artırmak için pestisitlerin kullanımı kaçınılmazdır. 
Ancak, bilinçsiz pestisit kullanımının, tüketilen tarımsal ürünlerde kalıntı riski ve çevreye 
olumsuz etki yapması ihtimali her zaman mevcuttur. Tüketiciler açısından ise söz konusu 
riskin kabul edilebilir seviyede olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Günden güne 
artan bir hassasiyetle, tüketicilerin pestisit kalıntıları, iyi tarımsal uygulamalar, bu 
adımlardaki şeffaflık ve izlenebilirlik konularında talepleri de yükselmektedir. Bu amaçla 
her ülke, her ilaç için kendi maksimum kalıntı limitlerini (Maximum Residue Limits -
MRLs) belirlemektedir. Gerek tarımsal, gerekse hayvansal ürünlerde, pestisitlerin 
belirlenen limitlerin üzerinde olması, bunların çeşitli şekillerde insanlar tarafından 
alınması, kanser, mide ve sinir sistemi rahatsızlıkları, böbrek, cilt ve deri hastalıkları gibi 
pek çok hastalığa neden olmaktadır. Tarımsal ürünlerdeki pestisit kalıntılarım belirleyen 
oldukça fazla sayıda analiz yöntemi bulunmaktadır. Ancak kullanılan bu analiz 
yöntemlerinin geliştirilmesi ve daha önemlisi bu yöntemlerin ilgili analiz laboratuvarında 
devamlı uygulanabilirliğinin test edilmesi gerekmektedir. 

Analiz yöntemlerinin geçerliliği (metot validasyonu), kalite kontrol ve kalite güvencesi 
sistemlerinin bir parçası olup, herhangi bir analitik metodun hedeflenen amaca göre kabul 
edilip edilemeyeceğini açıklayan performans kriterlerinin istatistiksel değerlendirilmesidir 
[1]. Analitik işlemlerin geçerliliğinin amacı, bilimsel bütünlük ve uygunluğun sağlanması, 
gereken amaç için yeterli, güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçların alınmasıdır. Geçerlilik 
çalışmaları, belirlenmiş yöntemlere göre yürütülmelidir. Sonuçlar ve alınan kararlar 
kaydedilmelidir. İşleyiş ve yöntemlerin, hedeflenen sonuçlara ulaşmada yeterlilikleri 
kanıtlanmcaya kadar, düzenli aralıklarla tekrar validasyona tabi tutulmalıdır. Özellikle 
yöntemi değiştirdiğimiz zaman ve yeni göstergeler değerlerin dışında olduğu zaman tekrar 
validasyon önemlidir. Aynı zamanda; basit matris değişikliklerinde, cihaz model ve marka 
değişikliklerinde validasyon tekrar edilmelidir [2]. 

Radyoizotop izleme tekniği, aktif maddenin saflığı, örnek işleme homojenitesi, 
ekstraksiyon ve clean-up adımlarının etkinliği ve geri alımları gibi kalite güvencesi/kalite 
kontrol (QA/QC) parametreleri için son derece kullanışlı bir araçtır. Bu parametrelerin 
belirli limitler içinde olması gerekir. Kalıntı analizlerinde 14C-etiketli pestisit kullanılarak, 
ekstraktaki analit, doğrudan hiçbir kromatografik tekniğe ihtiyaç duyulmaksızın, hızla ve 
kesin bir şekilde belirlenebilir. Etiketsiz pestisitler kullanılarak da bu belirlemeler 
yapılabilir ancak işlemler çok daha uzun sürer ve prosesin belirsizliği daha az kesin olur 
[3,4]. 

Örnek matrisi olarak hıyar, pestisit olarak da chlorpyrifos, dichlorvos ve malathion'un 
kullanıldığı bu çalışmada; metot validasyonu kriterleri radyoizotop etiketli bileşiklerin 
yardımıyla sınanmış ve laboratuvarımız koşullarında yürütülen, etil asetat ekstraksiyon 
metodunun geçerliliği yapılmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Kimyasallar 

Denemelerde, dichlorvos, malathion ve chlorpyrifos-ethyl standartları sırasıyla % 97.00, 
99.50 ve 99.50 saflıkta kullanılmıştır. Sistem uygunluğu test (SST) karışımları için ise, S-
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ethyl dipropylthiocarbamate (EPTC), tributylphosphate (TBP), dimethoate, primicarb, 
chlorpyrifos, quinalphos, methidathion, phosalone etkili maddeleri kullanılmıştır. 

14c-carbaryi ve 14C-chlorpyrifos IAEA (Uluslararası Atom Eneıjisi Ajansı) tarafından temin 
edilmiştir. 14C-carbaryl solüsyonu etil asetat (EtAc) içinde özgül aktivitesi 2.4xl05 dpm/ml 
olacak şekilde, 14C-chlorpyrifos ise EtAc içinde 2.5771 x 106 dpm/ml olarak 
hazırlanmıştır. 

Solvent olarak, etil asetet (EtAc), cyclohexane, docosane (hydrocarbon, C22H46) ve 
isooctane, sıvı sintilasyon sayacı (LSC) için dioxane bazlı sintilator, GPC (Gel Permeation 
Chromatography) dolgu materyali olarak Bio Beads S-X3 200-400 mesh, ekstraksiyonda 
ise sodyum bikarbonat (NaHC03), sodyum sülfat (Na2SC>4) (susuz) kullanılmıştır. 

2.2. Cihaz ve ekipman 

Bu çalışmada kullanılan alet ve ekipmanlar şunlardır: 1 litre hacimli waring blender (WB), 
ultra turrax, santrifüj, rotary evaporator, 0.0001 g dijitli hassas terazi, vortex , yarı otomatik 
KL-SX-3 GPC sistemi (200 mm x 10 mm id cam kolon), sıvı sintilasyon sayacı (LSC), gaz 
kromatografı cihazı (GC). Ayrıca, cam malzemeler ve pestisit kalıntı çalışmaları için 
uygun kolonlar ile ilaçlanmamış hıyar örnekleri çalışmanın materyalini oluşturmuştur. 

2.3. Yöntem 

Sistem uygunluğu testi; [5, 6, 7]'de anlatılan yönteme göre yapılmıştır. Performans 
parametrelerinin hesaplanması Microsoft Office Excel programında yapılmış; teoriler 
ve formüller için [5, 6, 8,9, 10] kaynaklarından yararlanılmıştır. 

Ekstraksiyonun tekrar edilebilirliği ve clean-up (temizleme-antma) etkinliğinin 
belirlenmesi, örnek işleme sürecinde pestisit kalıntılarının stabilitesi ve örnek işleme 
homojenliği ile belirsizliğinin saptanması ile ilgili işlem adımları Şekil l.'de 
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Şekil 1. Hıyarlarda kalıntı analiz metodun valide edilmesinde işlem akış şeması 

3. SONUÇLAR 

3.1. Sistem Uygunluğu Testi 

Sistem uygunluğu parametreleri ile ilgili başlangıç enjeksiyonu ve 63 enjeksiyon sonra, 
alıkonma zamanı (Rt) değişikliği, pik kuyruklanması Şekil 2.'de görülmektedir. 
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Şekil 2. NPD-SST bileşiklerinin kromatogramları (A) başlangıç enjeksiyonu, (B) 63 adet 
örnek ve /veya standart enjeksiyonu sonrası 

EPTC, TBP, chlorpyrifos (stabil bileşik) ve dimethoate'nm pik şekillerindeki farklılık 
Şekil 3.'te görüldüğü gibidir. 

IA R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

/ \ 1 6.975 0.408 1.185 1.133 
EPTC J \ 2 6.972 0.408 0.83 0.95 

R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

DIMETHOATE ^ ^ ^ V 

1 12.030 0.704 1.391 1.211 

DIMETHOATE ^ ^ ^ V 
2 12.025 0.703 1.21 1.14 

R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

1 10.532 0.616 1.428 1.406 

2 / v . 
2 10.525 0.616 1.25 1.08 

R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

1 17.100 1 1.142 1.080 
CHLORPYRİFOS 2 17.094 1 1.33 1.21 

Şekil 3. SST bileşiklerinin GC-NPD'den elde edilen pik şekilleri: (1) başlangıç 
enjeksiyonu, (2) 63 adet örnek ve /veya standart enjeksiyonu sonrası 
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0.25 [im film kalınlığındaki kolonun ayrıştırma faktörünün hesaplanmasında 
quinalphos/methidathion kullanılmıştır (Tablo 1.). Tabloda aynı zamanda SST-NPD 
performans parametrelerinin hesaplanması ve sonuçlar ayrıntılı bir şekilde özetlenmiştir. 

Tablo 1. G C - N P D s i s t e m d e h e s a p l a n a n v e / v e y a g ö z l e n e n S S T ' l e r i n p e r f o r m a n s p a r a m e t r e l e r i 

Compound c , 
ng/nl Mr 

Specific 
atom 

Ca, 
ng/|il 

tR, 
s 

Area RF LD, 
pg/s SltoC w„, 

s Neff Rs 

EPTC 2.01 189 418 320.2 0.492 0.048 11037 
TBP 0 . 1 0 266 P 0.012 632 193.8 16.635 6.853 1159887 0.087 
Dimethoate 0.20 229 722 249.1 1.4 1.2 
Pirimicarb 2.01 238 N 0.472 842 639.6 1.354 69.463 94413 0.097 
Chlorpyriphos 0 . 1 0 351 1026 145.9 
Quinalphos 0 . 1 0 298 1138 365.2 4.3 
Methidation 0 . 1 0 302 N, P, S 1173 111.5 
Docosane 40.1 310 C 34.16 1349 0.49 1.43E-5 
Phosalone 0.20 368 1718 37.4 19039 
Kısaltmalar: C, bileşik konsantrasyonu;molekül ağırlık; Ca spesifik atom konsantrasyonu; !r, saniyede alıkonma zamanı; RF, respons faktör; LD, 
dedeksiyon limiti; SI. seçiçilik; taban çizgisindeki pik genişliği; N^, teorik plaka sayısı; A,, asimetri faktörü; T, kuyruklanma; ve Rs, ayrıştırma. 

3.2. Ekstraksiyonun tekrar edilebilirliği ve clean-up etkinliği bulguları 

GPC kalibrasyonu 

Bitkisel ekstraktların temizlenmesi ile ilgili yürütülen bu çalışmada, 14C-carbaryl ve 
fortifıkasyon karışımları (dichlorvos, malathion ve chlorpyrifos) kullanılarak GPC 
kalibrasyonu yapılmıştır. 14C-carbaryl'in elüsyon profili Şekil 4.'te görüldüğü gibidir. Tüm 
radyoaktivite 8 ile 23 mi arasındaki fraksiyonlardan elde edilmiştir ancak, 14C-carbaryl'in 
%80.02'si kolondan 1 1 - 14 ml'ler arasında gelmiştir. 

19 
1 
1 _ gj _ 

I I m mm m rn 

, mm , , M , m ,1 ü El m 
0-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Fraksiyon, mL 

Şekil 4.14C-carbaryl'in GPC'de elüsyonu 

Fortifikasyon karışımından elde edilen kalibrasyon sonuçları ise, Şekil 5.'te 
gösterilmiştir. Malathion, chlorpyrifos ve dichlorvos, sırasıyla 8-23 ml, 9-19 ml ve 1 1 -
15 ml'lik fraksiyonlarda toplanmıştır. 
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Ekstraksiyonun tekrar edilebilirliği ve Clean-up etkinliği 

Fortifıye edilmiş analitik porsiyonlara ilave edilen 14C-carbaryl ile ekstraksiyonlar 
yürütülmüş ve geri alım verileri Tablo 2.'de gösterilmiştir. GPC clean-up etkinliğini 
belirlemek ve metodun tekrarlanabilirliği için, ekstraktların geri alım çalışmalarından elde 
edilen sonuçlar Tablo 3.'te verilmiştir. Her bir fortifikasyon seviyesinin geri alım 
ortalamaları ve etkinliği tablodan izlenebilmektedir. 

nq HR rw rm 
13-14 ,15-16 , 17-18 

Fraksiyon, mL 

• Dichlorvos BMalathion BChlorpyrifos 

Şekil 5. Dichlorvos, malathion ve chlorpyrifos'un GPC'de elüsyonu 

Tablo 2. Ekstraksiyon geri alımları ve tekrar edilebilirliği 

Fortifikasyon seviyesi, 
mg/kg 

Ortalama Standart sapma, 
(SD) 

Varyasyon Katsayısı, 
(CV) 

0.02 
0.2 
0.8 
1 

101.12 
103.68 

98.94 

100.65 

3.27 

6.03 

4.33 

4.93 

0.032 

0.058 

0.044 

0.049 

Ortalama 
SD 
Ekstraksiyonun tekrar 
edilebilirliği, (CV) 

101.10 
4.61 

0.046 

Tablo 3.14C-carbaryl'in GPC clean-up geri alımları ve metodun tekrar edilebilirliği 

Fortifikasyon seviyesi, 
mg/kg 

Ortalama Standart sapma, 
(SD) 

Varyasyon Katsayısı, 
(CV) 

0.02 
0.2 
0.8 
1 

83.52 

98.81 

78.83 

90.63 

4.12 

8.61 
3.61 

4.72 

0.049 

0.087 

0.046 

0.052 

Ortalama 
SD 
Metodun 
tekrarlanabilirliği (CV) 

87.25 

8.87 

0.102 
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3.3. Örnek işleme sürecinde pestisit kalıntılarının stabilitesi 

GC Kalibrasyonu ve geri alma 

Pestisitlerin analizinde kalibrasyon eğrisini oluşturmak için, örneklerin matris eşdeğerine 
karşılık gelen matris kalibrasyonu ve solvent kalibrasyonu kullanılmıştır. 0.02 (en düşük 
fortifıkasyon seviyesi) ve 0.2 (stabilite fortifıkasyon seviyesi) mg/kg seviyelerinde fortifıye 
edilmiş ekstraktlar sırasıyla, 2.5 ve 0.25 g örnek eşdeğer/ml olan matris içeriğinde kalibre 
edilmiştir. Chlropyrifos ve malathion'un regresyon denklemi, farklı kalibrasyonlarda Şekil 
6.'da görüldüğü gibidir. 

£ :İZ78*-6.968 

• Yi/in isooctane 

• Yi/0.25 

X Yi/2.5 

— Doğrusal (Yi/in isooctane) 

- - Doğrusal (Yi/0.25) 

— Doğrusal (Yı/2.5) 

Enjekte edilen miktar, pg 

• Yi/in isooctane 

• Yi/0.25 

X Yi/2.5 

— Doğrusal (Yi/in isooctane) 

— Doğrusal (Yi/0.25) 

— Doğrusal (Yi/2.5) 

.7J21X-3J396 

B Enjekte edilen miktar, pg 

Şekil 6. Isooctane ve 0.25 g and 2.5 g örnek eşdeğer/ml matris solüsyonunda Chlorpyrifos 
(A) ve malathion'un (B) kalibrasyon eğrisi (5 seviyeli kalibrasyon) 

Chlorpyrifos ve malathion'un, farklı kalibrasyonlarda ve 0.02 ile 0.2 mg/kg seviyelerinde 
fortifiye edilmiş hıyar örneklerinde ortalama geri alımları Tablo 4.'te görülmektedir. 

Tablo 4. Solvent ve her iki matris kalibrasyonuna (MK) dayanan, 0.02 ve 0.2 mg/kg 
seviyelerinde fortifiye edilmiş hıyar örneklerinde chlorpyrifos (CHLP) ve 

malathion (MLTH)'un geri alım ortalamaları 

Solvent (isooctane) kalibrasyonu 0.02 mg/kg 
seviyesinde 
MK/2.5 seq 

0.02 mg/kg 
seviyesinde 
MK/0.25 seq 0.02 mg/kg 0.2 mg/kg 

0.02 mg/kg 
seviyesinde 
MK/2.5 seq 

0.02 mg/kg 
seviyesinde 
MK/0.25 seq 

seviyesi seviyesi kalibrasyonu" kalibrasyonub 

CHLP MLTH CHLP MLTH CHLP MLTH CHLP MLTH 
Ort. 56.22 64.98 59.93 52.80 65.08 66.64 80.91 60.02 
s, 0.0859 0.0529 0.1116 0.0918 0.0949 0.0557 0.1617 0.1305 
RSD, 15.29 8.14 18.63 17.38 14.58 8.35 19.99 21.74 
a 2.5 g/ml içeren örnek ağırlığı kalibrasyon solüsyonu 
b3 GC enjeksiyonu ortalaması 

Stabilite bulguları 

Kullanılan pestisitlerin, örnek işleme sırasında stabil kalıp kalmadığı, 0.2 mg/kg 
seviyesinde zenginleştirilen örneklerin analizinde, ölçülen ve beklenen kalıntı miktarları 
arasındaki farkın tek yönlü t testi ile sınanmasıyla belirlenmiştir (Tablo 5.) [11] . 
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3.4. Örnek işleme homojenliğinin ve belirsizliğinin saptanması ile ilgili bulgular 

14C-chlorpyrifos, yüzey uygulaması şeklinde hıyar örneklerine verilmiş ve analitik 
porsiyonlarm örnek işleme sürecinin uygunluğu belirlenmiştir. Birbirinden farklı 
ağırlıktaki analitik porsiyonların (5 ve 50 g) kullanılmasıyla, materyalin iyi homojenize 
olup olmadığı belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar Tablo 6.'da görülmektedir. 

Tablo 5. Örnek işleme süresince pestisitlerin stabilitesini hesaplama parametreleri 

Ölçülen kalıntı Beklenen kalıntı 
(mg/kg) (mg/kg) T e s t i n güvenirüği 

Ortalamaları Ortalamaları 

Analitik 
porsiyon 

(0.2 mg/kg) 

Referans 
bileşik, 

Chloıpyrifos 

Test 
bileşiği, 
malathion Chlorpyrifos Malathion 

Ortalama 
Fark 

sd 

chlorpyrifos 
S, 

malathion 
RSD(%) 

chlorpyrifos 
RSD (%) 
malathion 

1A.2J 0,132 0,108 0.203 0.208 -0.099 0.0068 0.0103 5.15 9.48 

2/1.2.3 0,168 0,165 0.258 0.264 -0.099 0.0080 0.0130 4.77 7.88 

3/1,2.3 0,192 0,145 0.295 0.302 -0.157 0.0170 0.0148 8.84 10.20 

4/1.2.3 0,213 0,110 0.328 0.336 -0.226 0.0112 0.0098 5.27 8.88 

5/1,2.3 0,131 0,095 0.201 0.206 -0.111 0.0067 0.0069 5.17 7.24 

6/1.2.3 0,164 0,120 0.251 0.258 -0.137 0.0097 0.0111 5.95 9.25 

7/1,2,3 0,133 0,097 0.204 0.209 -0.113 0.0036 0.0057 2.70 5.89 

Test sayısı 

Ortalama 

21 

0.162 0.120 0.249 0.255 

Ortalamalar arası fark : -0.135 

Malathion ölçmelerinde SD farklılıkları: 0.042 

Farklılığın sınanması için t testi: tç,]c: 14.541 

Tcrit.0.05 - 20 1.725 

Test bileşiği RSD (%j'si 8.86 

Tablo 6. İşlenmiş hıyar örneklerinin homojenize olma durumunun test edilmesi ve 
hesaplamalar 

İstatistiksel parametre 
Analitik porsiyon (g) 

İstatistiksel parametre 50 5 

R % (Ortalama geri alım) 0.887 0.959 

VT(SL
2) 1.649E-03 5.950E-03 

VA(Sa
2) 2.662E-05 1.397E-05 

CVA%{100[(VAf5]/R} 0.581 0.389 

Fiesaplalman (Vt/VA) 61.92 425.77 

VSP(Vt-Va) 1.622E-03 5.936E-03 

CVSP% {100[(VSP)°'5]/R} 4.539 8.033 

F heıaplalanan [(Vsp 50 / Vsp 5) 10] 2.73 

Ks.soWCVsp)2] 1.03"" 

FUK0.05; 34/28)— 1 - 8 4 6 

Fıab(0.1;S'6)=4.28 
' " k g 
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4. TARTIŞMA VE YORUM 

Tarım ürünlerinin pestisit kalıntısı içerme riski uluslararası boyutta her geçen gün önem 
kazanmaktadır. Bu anlamda da kalıntı analizlerinin uluslararası kabul görmüş kalite 
sistemleri ile uyumlu yapılması gerekir. Analiz sürecinde sistematik hatalardan kaçınmak 
ve sonuçların güvenilirliğini artırmak için uygulanması gereken bir seri prosedür 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, etil asetat ekstraksiyonu ile hıyarlarda chlorpyrifos, 
malathion ve dichlorvosun gaz kromatografisi ile analizi için validasyon parametreleri 
irdelenmiştir. Aşağıda bu parametreler ve laboratuarımız koşullarında elde edilen sonuçlar 
ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır. 

Sistem uygunluğu için yürütülen testlerde, EPTC, TBP, chlorpyrifos (stabil bileşik) ve 
dimethoate'ın başlangıç enjeksiyonu ve 63 enjeksiyon sonrası piklerin alıkonma zamanı, 
relatif alıkonma zamanı (RRt) ve pik şekilleri arasında önemli bir farklılık olmadığı 
görülmüştür (Şekil 2.). 63 enjeksiyon sonra asimetri ve kuyruklanma değerleri değişse bile 
bunlar limitler içerisinde kalmıştır [7, 10, 12]. EPTC pik alanları arsında farklılık 
görülmüşse de, dedektör hassasiyeti zamanla değişebileceğinden pik alanlarının 
karşılaştırılması çok uygun değildir [5]. 

Kolon veriminin göstergesi olan kolonun teorik plaka sayısı (Nejf) ve selektivite 
hesaplamalarında (S/), Primicarb'daki N'un ve TBP'deki P'un karbona oranlan, gerekli 
olan limitle uyumludur (Tablo 1.) [7]. Şekil 3. ve Tablo l.'deki sonuçlar asimetri ve 
kuyruklanma değerlerinin de limitler içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, 
kullanılan gaz kromatografısinin amaca uygun olduğunun ispatıdır. 

Bitki ekstraklarının clean-up ile ilgili yürütülen çalışmada, GPC'nin oldukça kullanışlı bir 
araç olduğu elüsyon profillerinden de anlaşılmıştır (Şekil 4. ve 5.). Her iki GPC 
kalibrasyonuna göre, pestisit fraksiyonlan 8-23. ml'ler arasında toplanmıştır. 

Ekstraksiyonun tekrar edilebilirliğini belirlemek için yapılan geri alım hesaplamaları, 
başlangıçta uygulanan I4C-carbaryl miktanna göre yapılmış ve %101 . 10 bulunmuştur. 
Varyasyon katsayısı (%CV) olarak tanımlanan geri alım tekrarlanabilirliği, ortalama % 4.61 
olarak hesaplanmıştır (Tablo 2.). Buradan ekstraksiyon geri alımının, başka herhangi bir 
clean-up ve kromatografık teknik kullanmaksızın radyoizotop izleme tekniği kullanarak 
istenen limitler arasında olduğu belirlenmiştir. 

GPC'ye enjekte edilen 14C-carbaryl'in geri alım ortalaması %87.25, CV ise 0.102 olarak 
bulunmuştur (Tablo 3.). Geri alımların bu kadar yüksek, CVlerin bu kadar düşük olması, 
GPC'nin güvenilir ve doğru olduğunun göstergesidir. GPC clean-up'ının etkili olduğunu 
gösteren bir çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiş, soya fasulyesinde 3 seviyede 
fortifıye edilen örneklerde geri alım ortalamalan %85 ile %1 18 arasında bulunmuştur [13]. 

Etil asetat ekstraksiyon metodunun tekrarlanabilirliği %10.2 bulunmuştur (Tablo 3.). Geri 
alım sonuçları ve CVleri, pestisit kalıntı analizlerinde metot validasyon kriterleri ile uyumlu 
bulunmuştur. 

Gaz kromatografisi kalibrasyonunda, relatif kalıntısal standart sapmalar 0.1 eşiğinden küçük 
olduğu için kalibrasyonlar doğrusaldır (Şekil 6.). Matris kalibrasyonlarıyla solvent 
kalibrasyonlarına dayanan geri alım sonuçları birbirinden oldukça farklıdır (Tablo 4.). Bu 
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durum, pestisit kalıntı analizlerinde, ekstraktın matris konsantrasyonuna eşdeğer kalibrasyon 
solüsyonlarını kullanmanın daha sağlıklı sonuçlar vereceğini göstermektedir. 

Örnek işleme sırasında pestisitlerin stabil kalması analizlerin güvenirliğinde oldukça 
önemlidir. Tablo 5.'de her bir analitik porsiyonun, 3 GC koşumundan elde edilen standart 
sapma (S<t) ve relatif standart sapması (RSD %) hesaplamaları ve bunların standartlarda 
verilen limitlere uyumlu olduğu görülmektedir [14, 15]. Tabloda ayrıca, hesaplanan t 
değerinin kritik t değerinden büyük olduğu görülmektedir. Bu durum pestisitlerin örnek 
işleme sırasında stabil kalmadığının göstergesidir. 

Örnek işleme belirsizliği (CVA) her iki analitik porsiyon için de %2'den daha düşük 
bulunmuştur (Tablo 6.). Bu durum ekstraksiyon ve LSC sayımları da dahil olmak üzere, 
analitik porsiyonların işleme sürecinin düzgün bir şekilde yürütüldüğünün göstergesidir. 
Büyük analitik porsiyonun (50 g) örnek işleme belirsizliği ve ağırlığı kullanılarak 
hesaplanan örnekleme sabitesi (Ks) bu çalışmada 1.03 kg bulunmuştur (Tablo 6.). 
Belirlenen K s değeri Meastroni tarafından bildirilen Ks değerleri (0.1-1.3 kg) ile de 
uyumluluk göstermektedir [16]. 
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