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‹ÇME SULARINDAK‹
RADYOAKT‹V‹TE
VE SA⁄LI⁄IMIZ?
Yaﬂam›n sularda baﬂlay›p oluﬂtu¤unu ve susuz
yaﬂayamayaca¤›m›z› çocuklu¤umuzdan beri biliyoruz. ‹ki hidrojen ve bir oksijen atomlar›n›n birleﬂmesinden oluﬂan suya, çeﬂitli minerallerin ya da
kimyasal maddelerin katk›da bulundu¤unu, bunlar›n suya tad vermelerinin yan›s›ra, vücudumuza
yararl› olduklar›n› da biliyoruz. Magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum gibi daha bir dizi kimyasal
maddelerin yan› s›ra, sularda uranyum, radyum, radon, toryum ve potasyum gibi do¤al radyoaktif
maddeler de oldu¤unu daha sonralar› ö¤rendik.
Örne¤in Afyonkarahisar maden suyu ﬂiﬂelerinin arkalar›nda 50’li y›llardan beri ﬂiﬂedeki suda ne kadar radyoaktivite bulundu¤unu ve picocurie de¤erinin yaz›l› oldu¤unu birço¤umuz bilir.
‹çip kulland›¤›m›z damacana ve musluk sular›nda radyoaktif maddeler ne kadar var? Bunlar nereden kaynaklan›yor ve bunlardan sa¤l›¤›m›z etkileniyor mu? Bu yaz›da, içme ve kullanma sular›ndaki radyoaktif madde deriﬂimleri, bunlarla ilgili
AB, ABD ve Türkiye’de uygulanan ‘yönlendirici s›n›r de¤erler’, bunlar›n dayand›¤› temeller aç›klan›yor. Almanya’da içme sular›nda sistematik olarak
yap›lan radyoaktif madde ölçümleri, bunlardan vücutta oluﬂan radyasyon dozlar›, Türkiye’deki benzer çal›ﬂmalarla karﬂ›laﬂt›r›lmak için sunuluyor.
Ayr›ca, Türkiye’de çeﬂitli bölge ve yörelerde
halk›n içip kulland›¤› musluk sular›yla evlere da¤›t›lan damacana ve ﬂiﬂe sular›nda, sistematik radyoaktif madde ölçümlerinin yap›lmas›, aﬂ›r› radyoaktivite gösteren kaynak sular›n›n çevredekilerde oluﬂturabilece¤i radyasyon dozlar›n›n hesaplanarak,
gerekiyorsa ilgili önlemlerin al›nmas› öneriliyor.
Bu konuda daha ayr›nt›l› bilgiler için Tübitak
Bilim Teknik dergisinin internet sayfas›na
bak›lmas›: www.biltek.tubitak.gov.tr

‹çme sular›ndaki radyoaktif
maddeler nereden kaynaklan›yor?
Yer kabu¤undaki çeﬂitli jeolojik yap› taﬂlar›nda, özellikle yerin derinliklerindeki uranyumu zengin granit, kristalin kaya katmanlar›nda do¤al radyoaktif maddeler çok bulunabiliyor. Bunlardan
özellikle uranyum ve toryum radyoaktif dizilerindeki çeﬂitli radyoizotoplarla, bu dizilerin d›ﬂ›ndaki
potasyum 40, suya doygun yeralt› katmanlar›ndan

(akiferlerden) yeralt›sular›na geçiyor1. Yeralt›sular›n›n yerleﬂim yerlerine içme ve
kullanma suyu olarak da¤›t›lmas› yoluyla,
sulardaki radyoaktif maddeler, do¤rudan
ya da sudan havaya bulaﬂarak dolayl› yoldan, insan vücuduna giriyorlar. Daha çok,
ya¤mur ve sel sular›yla beslenen göl ve ›rmaklarda ise genellikle do¤al radyoizotoplar çok daha az bulunuyor. Bu gibi sular evlere da¤›t›l›yorsa, bunlarda çok az bulunan
radyoaktif maddelerin insan vücuduna etkilerinin de çok az olaca¤› aç›k.

‹çme sular›nda hangi
radyoizotoplar var?
Özellikle insana etkisi yönünden radyum 226 ve ondan türeyen radon 222
önemli olanlar. Uranyum 238 ve toryum
232 ile radon 222’den radyoaktif bozunmayla oluﬂan polonyum 210 ve kurﬂun
210 radyoizotoplar› da yeralt›sular›nda bulunan di¤er önemli radyoizotoplar.

Sulardaki Radon
Sularda erimiﬂ olarak bulunan radon
vücuda içilen suyla ve aﬂ›r› uçuculu¤u nedeniyle havaya kar›ﬂ›p ayr›ca solunum yoluyla giriyor. Çabucak kana kar›ﬂ›p vücu-
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AB ülkelerinde yeralt› sular›ndaki radon rad yoaktivitesinin de¤iﬂim aral›klar›
Bq/l (=kBq/ m3 ) olarak:
(1 Bequerel (Bq): Saniyede 1 adet atom çekirde¤i bozunmas›):
Yüzeysel sularda ve Sediment kaya akiferlerde :1-50
Toprakta kaz›lm›ﬂ 5-25 m derinli¤indeki geniﬂ
(bostan) kuyularda: 100-300
150 m derinli¤e varan, kristalin kayalar içindeki (dar çapl›) kuyularda: 100-50 000

dun tüm hücrelerine yay›l›yor. Asal bir
gaz olan radon, hücrelerdeki maddelerle kimyasal olarak etkileﬂmemesine karﬂ›l›k, atom çekirdeklerinin yayd›¤› (2
proton ve 2 nötrondan oluﬂan) alfa ›ﬂ›nlar› yoluyla ve bozunarak üretti¤i a¤›r
metallerle vücudu etkiliyor.
‹çme sular› yeralt› sular›ndan kaynaklan›yorsa musluk suyundaki radon
radyoaktivitesi, kayna¤›n radon deriﬂimine (konsantrasyonuna) ve evlere ulaﬂmadan önceki ar›tma durumuna ba¤l› olmakta. Su, önceden örne¤in karbonlu filtrelerden geçirilmiﬂse sudaki radon azal›yor. Filtre ayr›ca uranyum ve radyumlu
parçac›klar› da tutarak, bunlardan suda
radyoaktif bozunmayla yeni radon çekirdeklerinin oluﬂmas› önlenmiﬂ oluyor.
Öte yandan büyük depo ya da havuzlarda su bir süre bekletildikten sonra yerleﬂim yerine pompalan›yorsa, bu sürede radonun büyük bölümü uçaca¤›ndan ve
ayr›ca evlere ulaﬂana kadar da radyoaktif
bozunmayla azalaca¤›ndan, musluk suyunda daha az radon bulunacak.
Musluk sular› evlerde kullan›l›rken
(temizlik, duﬂ, çamaﬂ›r y›kama ve yemek
piﬂirme gibi), sudaki radon havaya kar›ﬂ›yor. Yap›lan bilimsel çal›ﬂmalar, havaya
geçen miktar›n, sudakinin onbinde biri kadar oldu¤unu göstermekte. Örne¤in sudaki radon deriﬂimi 1000 Bq/l ise, havaya
geçeni 0,1 Bq/l (0,1 kBq/ m3 =100 Bq/m3).

‹çme sular›ndaki radon
üst s›n›r de¤erleri
Çeﬂitli ülkeler halk sa¤l›¤›na olumsuz olabilecek etkilerini azaltmak amac›yla radonun sulardaki deriﬂimlerine
üst s›n›r de¤erler koymaktalar ki bunlara ‘yönlendirici s›n›r de¤erler’ ya da
‘göstergeler’ deniyor. Sulardaki radon
deriﬂimi bu de¤erleri bir miktar aﬂm›ﬂ
ise, izlenecek yol bu sular›n halka ulaﬂmas›n›n durdurulmas› olmay›p, gerekli
araﬂt›rmalar›n baﬂlat›larak gerçekten insan vücudunda oluﬂan radyasyon dozunun kestrimi ve gerekiyorsa buna göre

önlemlerin al›nmas› olmal›. Bunun için
ise bu sular›n evlerde ne ölçüde kullan›ld›¤›n›n ve y›lda ne kadar içildi¤inin
ö¤renilmesi, su pompalama merkezlerinde ve evlerde kullan›lan sularda, evlerin havas›nda radon ölçümleri yap›l›p
önlemlerin gerekip gerekmedi¤iyle ilgili
karar verilmesi uygun oluyor.
ABD-Çevre Koruma Kurumu sulardaki radon deriﬂimi için yönlendirici s›n›r de¤er olarak 11 Bq/l’yi öngörürken,
AB ülkelerinin ilgili yönetmeli¤i 1001000 Bq/l aras›n› öngörmekte. S›n›r de¤erlerdeki farkl›l›k, AB’de bu sulardan
y›lda 60 litre, ABD’de ise y›lda 730 litre
içildi¤inin öngörülmesinden ve farkl›
doz s›n›rlamalar›n›n uygulanmas›ndan
kaynaklanmakta.
Burada bir kiﬂinin y›lda ald›¤› ortalama do¤al radyasyon dozunun 2,4 mSv ol-

toplardan insan vücudunda oluﬂabilecek radyasyon dozunun üst s›n›r› olarak
1 mSv’in ondabiri olan 0,1 mSv ‘Toplam
Gösterge Dozu’ uluslararas› kurumlarca
ve Türkiye’de benimseniyor. Y›lda içilen
su miktar› ve ilgili radyoizotopun doz
katsay›s› gözönüne al›narak sudaki radyoizotop deriﬂiminin üst s›n›r› ‘yönlendirici s›n›r de¤er’ olarak belirleniyor2.
(Doz katsay›s›: Bq baﬂ›na vücutta oluﬂabilecek doz).
Yap›lan ölçüm ve hesaplamalar 10
Bq/l deriﬂimli musluk sular›ndan y›lda
60 litre içilmesiyle (sindirim yolu) vücutta oluﬂacak dozun y›lda sadece 0,002
mSv kadar az olaca¤›n›, buna karﬂ›l›k
ayn› suyun evlerde kullan›lmas› s›ras›nda havaya kar›ﬂan radonun solunmas›
yoluyla
y›lda al›nabilecek dozun
bundan 12 kat kadar daha büyük
(0,025 mSv) olaca¤›n› göstermekte.
Almanya Radyasyondan Korunma
Kurulu (SSK) içme suyundaki radon deriﬂiminin 100 Bq/l olmas› durumunda
tüm yaﬂ gruplar› için y›ll›k, kiﬂi baﬂ›na düﬂen ortalama dozun 0,4 mSv olabilece¤ini, bunun %88’inin sudan havaya geçen
radonun solunumu, %12’nin de suyun
içilmesi sonucu oluﬂabilece¤ini hesapl›yor (s›ras›yla : 0,35 mSv ve 0,05 mSv).

‹çme sular›ndaki radonun
sa¤l›¤a etkileri nas›l azalt›labilir?

du¤unu ve halk için kiﬂi baﬂ›na buna ek
radyasyon dozu üst s›n›r›n›nsa 1 mSv oldu¤unu belirtmek gerekiyor. (1 Sievert:
Vücutta so¤urulan 1 Joule/kg’l›k radyasyon enerjisi olup bu enerji hücrelere aktar›ld›¤›nda hücrede bozulmalara yol açabiliyor. Bu nedenle üst s›n›r de¤erler bunun binde biri olan milisivert (mSv) dolay›nda. Sievert hem ‘eﬂde¤er doz’ ve hem
de ‘etkin doz’ birimi olarak kullan›lmakta-Ayr›nt›lar için Tübitak BT Nisan 2006Ekine bkz.)
Sular yoluyla, sadece radondan de¤il sularda bulunabilecek tüm radyoizo-

Özellikle yeralt› sular›n›n, yerleﬂim
yerlerine da¤›t›ld›¤›, pompaland›¤› merkezlerde ve kuyu ç›k›ﬂ suyudaki radon
deriﬂimi, sistematik ölçümlerle belirlenmeli. Sulardaki radonun 100-1000 Bq/l
aras›nda olmas› durumunda, sular› kullananlar›n bulunduklar› yap›lardaki durum incelenerek (binalar›n havaland›rmas› gibi) hava ve su yoluyla vücutta
oluﬂabilecek radyasyon dozlar› hesaplanmal› ve gerekiyorsa bunlar› azalt›c›
önlemlerin binalarda ya da su da¤›t›m
merkezinde al›nmas› gerekiyor. 1000
Bq/l radon de¤eri aﬂ›l›yorsa daha kapsaml› s›n›rlay›c› önlemler gerekebiliyor.

‹çme sular›ndaki di¤er
radyoizotoplar ve bunlarla ilgili
s›n›r de¤erler2
‹çme sular›nda önemli ölçüde bir
radyoaktivite bulunup bulunmad›¤›n›
ortaya koyabilmek için ilk olarak ‘sular›
tarama da denilen’ ‘toplam alfa’ ve ‘toplam beta’ ölçümlerinin yap›lmas› gerekiNisan 2008
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Kaynak sular›n›n do¤rudan içme sular› olarak kullan›lmas› durumunda insanda oluﬂabilecek doz:
Ankara Beypazar› veya Nevﬂehir Kozakl› içmeleri3
gibi radon deriﬂimi 3000 Bq/l kadar yüksek olabilen kaynak sular›, evlere musluk sular› olarak do¤rudan verilecek olursa evlerin havas›ndaki radonun
solunumu yoluyla y›lda al›nacak doz 7,5 mSv’e ç›k›yor ve bu sulardan günde 2 litre içilmesi sonucu
y›lda 7,3 mSv’lik bir doz oluﬂabiliyor. Bu de¤erler,
yukardaki 10 Bq/l deriﬂimli musluk sular› de¤erleriyle karﬂ›laﬂt›r›l›rsa:
Kaynak sular›ndan radonun evlerin havas›na kar›ﬂmas› sonucu solunum yoluyla al›nacak doz:
Musluk sular›ndaki 0,025 mSv’lik de¤erin 300 kat›na ç›k›yor: (= 7,5 / 0,025)
Kaynak sular›ndan günde 2 litre içilmesi yoluyla
al›nacak doz ise:
Musluk sular›ndaki 0,002 mSv’lik de¤erin 3650
kat›na ç›k›yor: (= 7,3 / 0,002)

yor. ‹çme sular› damacana ve ﬂiﬂelerden
sa¤lan›yorsa, bunlar doldurulup boﬂalt›l›rken uçuculu¤u nedeniyle, radon damacana ve ﬂiﬂe sular›nda pek bulunmuyor. Ancak radonun bozunma ürünlerinden polonyum 210 ve kurﬂun 210 suda kalaca¤› için bunlar› hesaba katmak
gerekiyor. Sularda ayr›ca Ra 226, Ra
228 gibi daha bir dizi radyoizotop bulunabilece¤inden bunlarla ilgili ölçümlerin yap›lmas› gerekebiliyor.
S›n›r de¤erler:
Toplam Alfa: Ölçülen su örne¤inde
bulunan radyoizotoplar›n sald›klar› alfa
›ﬂ›nlar›n oluﬂturdu¤u toplam alfa radyoaktivitesi: (Ra 226, Ra 224, Ra 223, Po
210 ve baﬂka alfa yayanlar)
Toplam Alfa s›n›r de¤eri: 0,5 Bq/l
(Yönlendirici AB s›n›r de¤eri). Türkiye’de: 0,1 Bq/l
Toplam Beta: Ölçülen su örne¤inde
bulunan radyoizotoplar›n sald›klar› beta ›ﬂ›nlar›n oluﬂturdu¤u toplam beta
radyoaktivitesi: Ra 228 (5,75 y›l) ve Pb
210 (22 y›l) bunlar›n bozunma ürünlerinin ölçümüyle belirleniyor. Aktinyum:
Ac 228 (6 h) ve Bi 210(5 gün) / Parantez içindekiler radyoizotoplar›n radyoaktif bozunmayla yar›ya inene kadar geçen süreleri: yar›lanma süreleri.
Toplam Beta s›n›r de¤eri: 1 Bq/l
(Yönlendirici AB s›n›r de¤eri). Türkiye’de de: 1 Bq/l
Radon uçucu oldu¤undan ölçülen
örnekte yok (ayr›ca ölçülmeli).
Potasyum heryerde bol bulundu¤undan, ayr›ca ölçülüp ölçü sonucundan düﬂülüyor.
Ayr›ca: Trityum için s›n›r de¤er:
100 Bq/l (Trityumun doz katsay›s› çok
küçük oldu¤undan, s›n›r de¤er çok daha büyük)
B‹L‹M ve TEKN‹K 56 Nisan 2008

Çizelge 2: Çeﬂitli marka içme sular›ndan vücutta oluﬂacak radyasyon dozlar› listelerinden bir bölüm (BfS-Almanya)

Almanyada içme sular›ndaki
radyoaktivite ölçümleri ve
hesaplanan radyasyon dozlar›4
Almanya’da içme sular›nda do¤al
radyoizotoplar›n ölçümü 70’li y›llardan
beri yap›l›yor (Bkz.Çizelge 1 - Örnek).
Almanya’da kiﬂi baﬂ›na y›lda ortalama 130 litre ﬂiﬂe sular›na ek olarak, 35
litre de bu sularla haz›rlanm›ﬂ limonata
benzeri içecekler tüketiliyor. Kay›tl› su
çeﬂitleri (markalar›) ise 650 dolay›nda.
‹çme sular›n›n tüketimi sonucu vücutta sindirim yoluyla oluﬂan radyasyon
dozlar› çeﬂitli yaﬂ gruplar›ndaki çocuklar ve yetiﬂkinler için hesaplan›p yay›mlan›yor. Bebekler için ‘haz›r mamalar›n’
haz›rlanmas›nda genellikle bu çeﬂit sular kullan›ld›¤›ndan, 1 yaﬂ›ndan küçük
bebekler bu yolla en çok radyasyon
dozu alan grubu oluﬂturmuﬂ oluyorlar.
Almanyada içme sular›ndaki radyoizotoplar›n vücutta oluﬂturdu¤u radyasyon dozlar›yla ilgili de¤erleri içeren listelerden bir bölüm Çizelge 2’de.

Çizelge 1: Almanya’da içme sular›nda ölçülen do¤al
radyoizotop deriﬂimleri (örnek)
(mBq/litre=Bq/m3), BfS, 2006

Bu çizelgede görüldü¤ü gibi içme
sular›ndan oluﬂan radyasyon dozlar› oldukça büyük de¤iﬂim gösteriyor: örne¤in 0188 numaral› sudan oluﬂan radyasyon dozu, 0046’ya göre çok daha az. Bu
listelerdeki de¤erlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›yla daha az doz oluﬂturan sular›, halk daha uygun içme sular› olarak seçebiliyor.

Türkiye’de içme sular›ndaki
radyoaktivite ölçümleriyle ilgili
durum
Türkiye’de içme sular›yla ilgili TS
266, TS 9130 ve TS EN ISO 3696 standartlar› ve Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
01.12.2004 günlü 25657 ve 17.02.2005
günlü 25730 say›l› ‹nsani Tüketim
Amaçl› Sular Hakk›nda Yönetmelik ve
bunda baz› de¤iﬂiklikler içeren 25885
ile 26290 say›l›l› yönetmelikleri var. Bu
standart ve yönetmelikler, sularda bulunabilecek çok çeﬂitli maddelerin yan› s›ra radyoaktif maddelerle ilgili s›n›rlamalar da getirmekte. Bu yönetmeliklerdeki
s›n›rlamalar sadece toplam alfa ve toplam beta ile trityum ölçümlerini kapsamakta, bunlarla ilgili üst s›n›rlar aﬂ›ld›¤›nda daha incelikli tek tek izotop analizleri ve gerekti¤inde ilgili önlemler konusunda izlenmesi zorunlu olacak herhangibir yol, yöntem içermemekte. Gerek ‹nsani Tüketim Amaçl› önceden dezenfekte edilmiﬂ içme ve kullanma sular›ndaki (musluk, ﬂiﬂe ve damacana sular›), gerekse önceden dezenfekte edilmemiﬂ do¤al mineralli kaynak sular›ndaki radyoaktivite analizleri yetkisi Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ünce 15.03.2005 günlü
ve 3745 say›l› genelgeyle Türkiye Atom
Enerjisi kurumuna ve DS‹ ‹zotop laboratuvarlar›na verilmiﬂ. Ancak Türkiye
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genelinde çok çeﬂitli içme ve kullanma
sular›nda bu yönetmeli¤e göre yap›lmas› gereken radyoaktivite analizlerinin
bir program çerçevesinde uygulamalar›yla ve elde edilen sonuçlarla ilgili yay›mlanm›ﬂ herhangibir yay›n yok. Ayr›ca
analiz sonuçlar›n›n s›n›r de¤erleri geçmesi durumunda yap›lmas› gereken daha ayr›nt›l› radyoizotop analizlerinin ve
gerekiyorsa al›nacak önlemlerin hangi
kurumlar›n yetkisinde oldu¤u belirlenmemiﬂ. TAEK internet sayfalar›nda ise
sulardaki radyoaktivite ölçümleriyle ilgili sadece genel bilgiler var5. Türkiye genelinde bir program çerçevesinde ölçüm
ve de¤erlendirmelerse bu sayfalarda yer
alm›yor.
Öte yandan DS‹’ce bir proje çerçevesinde6, DS‹’nin sorumlu oldu¤u 25 bölgedeki içme suyu depolar›ndan toplat›lan sularda, toplam alfa ve toplam beta
ölçümleri yap›lm›ﬂ ve bu sular›n ço¤unda s›n›r de¤erlerin alt›nda kal›nd›¤› görülmüﬂ. S›n›r de¤erleri aﬂan az say›daki
içme suyu örne¤inde, Ra 226, Pb 210
gibi radyoizoplar›n ayr› ayr› ölçümüyle
ilgili gereken analizler ise proje kapsam›na girmedi¤inden yap›lamam›ﬂ.
- Türkiye’de çeﬂitli bilimsel araﬂt›rma çal›ﬂmalar› çerçevesinde, belirli yörelerde ‘içme sular›nda’ radyoizotop ölçümleri yap›l›yor. Ancak genellikle toplam alfa ve toplam beta ölçümlerini içeren bu gibi tekil araﬂt›rmalarda s›n›r de¤erler aﬂ›ld›¤›nda daha kapsaml› çal›ﬂmalar, ilgili projelerin d›ﬂ›nda kald›¤›ndan yap›lm›yor. Çizelge 1’deki gibi ayr›nt›l› radyoizotop analizleri çok az say›daki bilimsel araﬂt›rma d›ﬂ›nda yap›lmam›ﬂ. Çizelge 2’dekine benzer, çevredeki
insanlarda, çeﬂitli yaﬂ gruplar›na ve içilen su miktar›na göre oluﬂabilecek dozlar da hesaplanmam›ﬂ.
- Türkiye’de içme sular› olarak kullan›lan baz› ‘yeralt› sular›nda’ radyoaktivite düzeylerinin yüksek oldu¤u baz›
araﬂt›rma projelerinde ortaya konuyor7.
Ancak yeralt›suyunda ölçülen radyoaktivitenin çevredeki insanlara etkisiyle ilgili bilimsel araﬂt›rmalar ve hesaplar
için yeni projeler gerekiyor.

r›n ölçülmesi gere¤i aç›k. Türkiye genelindeki içme ve kullanma sular›nda, sistematik öçüm ve de¤erlendirmeler, doz
hesaplar› bulunmad›¤›ndan genel olarak
ﬂunlar söylenebilir:
- ‹çme ve kullanma sular› göl ve ›rmaklar gibi yüzeysel sulardan sa¤lan›yorsa, bunlarda genellikle çok az radyoaktif madde bulundu¤undan, sa¤l›¤›m›z›n etkilenmesi beklenmemeli.
- ‹çme ve kullanma sular› derin yeralt› sular›ndan ya da kaynaklardan (içmelerden) sa¤lan›yorsa ancak radyoizotop
ölçümleri sonuçlar›na ve bu sular›n içilme ve evlerde kullan›lma miktarlar›na
göre etkilenip etkilenmedi¤imiz, önlemlerin gerekip gerekmedi¤i kestirilebilir.
- Yönlendirici s›n›r de¤erlerin aﬂ›lmas› durumunda bile y›lda 0,1 mSv’lik radyasyon dozunun alt›nda kal›n›yorsa, sa¤-

l›¤›m›z›n büyük bir olas›l›kla etkilenmeyece¤i söylenebilir. Burada ölçüt, y›lda
ald›¤›m›z ortalama 2,4 mSv’lik do¤al
radyasyon dozu olup 0,1 mSv’lik doz,
bunun sadece % 4’ü kadar›d›r ki bu da
do¤al radyasyon dozunun de¤iﬂim aral›¤›nda oldu¤undan sa¤l›¤›m›za do¤al radyasyon dozunun üstünde ‘ek bir etki’
beklenmemeli.
- Buna ra¤men, alçak dozlar›n hücrelere etkisiyle ilgili belirsizlik sürdü¤ünden, durumu bilmek ve gerekti¤inde önlem alabilmek için içme ve kullanma sular›ndaki radyoaktif maddelerin ölçümü
ve de¤erlendirilmesi geliﬂmiﬂ ülkelerde
yap›ld›¤› gibi Türkiye’de de yap›lmal›.

‹çme ve kullanma sular›ndaki
radyoaktif maddelerin
sa¤l›¤›m›za etkisi?

Öneriler

Sa¤l›¤›m›za etki, sulardaki radyoaktif madde cins ve miktar›na (deriﬂimine)
ba¤l› oldu¤undan herﬂeyden önce bunla-

- Türkiye’de illerde halk›n hangi sular› ne kadar içip kulland›¤› ve bunlar›n
kaynaklar› belirlenmeli (örne¤in daha

çok baraj gölünden gelen musluk sular› ya da derin kuyulardan pompalanan
damacana sular› gibi)
- Türkiye’de içme sular› olarak kullan›lan herçeﬂit sularda (yerüstü, yeralt› sular›ndan kaynaklanan musluk sular›nda, damacana ve ﬂiﬂe sular›nda) genel bir program çerçevesinde yetki ve
sorumluluklar belirlenerek sistematik
radyoaktivite tarama ölçümleri yap›lmal›. Bu ölçümler kuyu ç›k›ﬂ sular›nda, su
da¤›t›m merkezlerinde, musluk, damacana ve ﬂiﬂe sular›nda, ay ve y›llara göre olmal›. Önce toplam alfa ve toplam
beta’lar ölçülmeli, yönlendirici s›n›r de¤erlerin aﬂ›ld›¤› durumlarda ise Ra 226,
Ra 228, Po 210 ve Pb 210 gibi insan
sa¤l›¤› yönünden önemli olabilen radyoizotoplar ölçülmeli (Çizelge 1’deki gibi). Rn 222 ve K 40 ayr›ca ölçülmeli.
Tüm bu izotoplardan vücutta oluﬂabilecek radyasyon dozlar› çeﬂitli yaﬂ gruplar›na göre hesaplanmal› (Bkz. Almanya
örne¤i-Çizelge 2).
-‹çilen sularla ilgili yukardaki ölçüm
ve hesaplamalar›n yan› s›ra evlerde kullan›lan musluk sular›ndan havaya karﬂan radonun solunum yoluyla vücutta
oluﬂturaca¤› radyasyon dozunu hesaplamak için musluk sular›nda ve evlerin
havas›nda sistematik radon ölçümleri
yap›lmal›
- Türkiye’de tüm içme sular›ndaki
radyoaktivite de¤erleri ve radyasyon
dozlar›, bat› ülkelerinde oldu¤u gibi, internet sayfalar›nda, sürekli güncellenerek halka aç›klanmal›
- Yukardaki tüm çal›ﬂmalara üniversitelerin, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ‹l Sa¤l›k
Müdürlüklerinin, TAEK, DSI ve
MTA’n›n yan› s›ra ilgili kuruluﬂlar›n ve
belediyelerin, ‘çal›ﬂma gruplar›’ oluﬂturularak katk›da bulunmalar› önerilir.
Yüksel Atakan
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