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ÖZET

İnsan ve çevresi pestisitler, radyasyon, gürültü ve diğer kirliliklerden korunması gerekir.
Bilindiği gibi radyoaktif maddeler doğal olarak çevremizde bulunmaktadır (örneğin Uranyum,
Toryum, Potasyum). Ayrıca bazı radyoaktif bileşimler insan aktiviteleriyle de meydana gelebilir
veya artış gösterebilir (örneğin radyoaktif maddelerin tıpta ve endüstride kullanılmasıyla).
İçme suyunun tat koku görünümünün yanı sıra sağlık açısından da kullanımının emniyetli olması
gerekmektedir. İçme ve kullanma sularında bulunan radyoaktif maddelerin (toplam alfa ve toplam
beta) konsantrasyonları için üst sınır Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) tarafından belirtilmiştir.

Bu çalışmanın amacı Devlet Su İşleri' nin sorumlu olduğu tüm içme sularında olası
radyoaktivitenin (toplam alfa ve toplam beta) belirlenmesi ve TSE nin aynı zamanda WHO nun
öngördüğü sınır değerlere uygunluğunun saptamasıdır. DSİ nin 14 bölgesinden toplanan su
örnekleri üzerinde toplam alfa ve toplam beta analizleri tamamlanmış olup sonuçların WHO nun ve
TSE nin verdiği sınır değerlerleri aşmadığı görülmüştür. Diğer bölgeler içinde numune toplama ve
analiz işlemleri tamamlandıktan sonra sonuç raporunda tüm değerler yorumlarıyla verilecektir.

Anahtar sözcükler : İçme suları, radyoaktivite, toplam alfa aktivitesi, toplam beta aktivitesi

ABSTRACT

Man and his environment must be protected from the adverse effects of pesticides, radiation, noise
and other forms of pollutions. Radioactive materials occur naturally in the environment (for
example uranium, thorium and potassium). Same radioactive compounds arise from human
activities (for example from medical or industrial uses of radioactivity). Drinking water should be
safe to use and aesthetically pleasing. World Health Organisation (WHO) and Turkish Standards
(TSE) have established maximum contaminant levels for gross alpha and gross beta. .

The purpose of these study is to determine the level of gross alpha and gross beta activities of
samples collected from the different Regional Directories of The State Hydraulic Works (DSI).
After that compare the results versus permissible values of World Health Organisation and
Turkish Standards. Collected samples from 14 Regional Directories of DSI have completed. All
the analyses results suitable for WHO and TSE. We will give all the research our final report
after completed the other Regional Directories' s analyses.

Key Words: Drinking Water, radioactivity, gross alpha activity, gross beta activity.
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l.GIRIŞ

İnsan yaşamının sürdürülebilmesi için en gerekli ihtiyaçların başında su gelmektedir. Biyolojik
organizmanın çalışması ve fonksiyonlarının yerine getirilmesi su sayesinde mümkün olmaktadır.
Dünyanın 3 / 4 ü sularla kaplı olmasına karşın içme ve kullanma suyu özelliğindeki su kaynaklan
hızla artan nüfus, plansız gelişen endüstri ve yok edilen ormanlar nedeniyle günden güne ihtiyacı
karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu sıkıntının giderilebilmesi amacıyla mevcut su kaynaklarının
korunması ve kaynaktan alınan kalitesiz suların kullanma ve içme amaçlı arıtımı son yıllarda önem
kazanmıştır.

İçme ve kullanma sulan ; genel olarak, içme, yemek yapmak, temizlik, gıda maddelerinin
hazırlanması (gıda maddesi ile doğrudan temas eden ) vb. amaçlar için kullanılan, orijinal haliyle
veya antıldıktan sonra bu standartta belirtilen özellikleri sağlayan, dere, nehir, göl, baraj vb. sulan
ile kaynak sulandır.

Suyun insanlar tarafindan içilmesi ve kullanılması sağlık açısından güvence içinde olmalıdır. Bu
güvence, su içindeki bütün katkıların hijyenik, kimyasal ve radyoaktivite özellikleri yönünden belli
ve kesin bir sınır altında tutulması ile sağlanabilir. İçme ve kullanma sulannda bulunan radyoaktif
maddelerin konsantrasyonlan için üst sınır Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türk Standartlan
Enstitüsü (TSE) tarafindan belirtilmiştir (Tablol).

Tablo l: İçme sulannda izin verilen radyoaktivite konsantrasyonlan

KURUM

DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI
(1996)

TÜRK STANDARTLARI (TS 266)
(1997)

İZİN VERİLEN MAKSİMUM DEĞER

Alfa :
Beta :

Alfa
Beta

0,10Bq/L (2,7pCi/L)
l,OOBq/L (27pCi/L)

: 0,037Bq/L (1 pCi/L)
0,37 Bq/L (lOpCi/L)

2. RADYOAKTİVİTE

Çevremiz çeşitli elementlerden veya onlann bileşiklerinden meydana gelmiştir. Bir elementin
herhangi bir tepkimeye girebilen en küçük parçası atomdur. Atomlan da, protonlar ve nötronların
oluşturduğu bir çekirdek ve bu çekirdeğin etrafında dönen elektronlar oluşturur. Atom
çekirdeklerindeki nötronlann sayısının protonlann sayısına oranı hafif elementlerden ağır
elementlere doğru yavaşça artar. Ağır elementler, kararsız olduklan için fazla enerjilerini radyasyon
yayarak harcarlar ve daha küçük atomlara dönüşürler. Radyoaktif bozunma denilen bu olay
sırasında çekirdekten parçacıklar ve enerji dalgalan ortaya çıkar. Bu yolla enerji veren elementlere
radyoaktif elementler adı verilir.

Radyoaktif maddelerin atom çekirdeklerinden etrafa saçılan radyasyonlann en önemlileri alfa, beta
ve gamalardır. Alfa radyasyonu, (+) yüklü parçacıklardan oluşur ve bir kağıt parçası tarafindan
durdurulabilir. Alfa saçan radyoaktif maddeler, solunum veya sindirim gibi herhangi bir yolla gövde
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içine girmedikleri sürece, etkileri sadece yüzeyseldir. Beta radyasyonu: hızlı elektronlardan oluşur.
Çevrelerindeki madde içinde, alfalara oranla daha uzun yol alabilirler, ince bir alüminyum levha bu
elektronları durdurmak için yeterlidir. Gama ışınları enerji fazlalığı olan çekirdekler tarafından
yayınlanan elektromagnetik radyasyonlardır. Bunlar yüksek enerjili fotonlardan oluştukları için
çevrelerindeki maddeye daha çok girerler (Şekil 1).

Alfa l A»«JmJ**yı«*ı

Gama

Şekil 1: Alfa , beta ve gamaların farklı maddelerde tutunmaları

Alfa, beta ve gama radyasyonu aynı zamanda iyonlaştırıcı radyasyon olarak da adlandırılır. Bir
başka deyişle, diğer atomların elektronlarım sökecek yeterli enerjiye sahiptirler. Bu tür
radyasyonlara maruz kalma süresine, radyasyonun şiddetine ve maruz kalınan vücut bölgesine bağlı
olarak, hücreyi parçalayabilir. İyonlaştırıcı radyasyonun insanlar üzerindeki etkisi radyasyon dozu
birimleri olan Rem veya Sievert birimleriyle ölçülmektedir. Ancak son yıllarda Rem yerine SI
birimler sisteminde yerini alan Sievert (Sv) kullanılması standart hale gelmiştir (100 Rem =lSv).
Ancak radyasyon dozunun hesaplanabilmesi için öncelikle radyoaktif maddenin Becquerel ile
belirlenen radyoaktivitesinin bilinmesi gerekmektedir.

Radyoaktivite, aşın nötron fazlalığı nedeniyle kararsızlık gösteren atom çekirdeklerinin
kendiliğinden parçalanması sırasında çevreye radyasyon yayma olayı olduğundan, radyoaktivite
biriminin de çekirdek parçalanmasından kaynaklanması doğaldır. Bu nedenle, saniyede bir adet
parçalanma gösteren radyoaktif madde miktarı radyoaktivite birimidir. Günümüzde radyoaktivite
birimi olarak Becquerel (Bq) kullanılmaktadır. SI birimler sistemindeki Becquerel'in radyoaktivite
eski birimi olan curie (Ci) ile arasındaki bağlantı aşağıdaki şekildedir.

i Ç i = 3,7xl0 1 0Bq
luCi = 3,7xl04 Bq
IpCi = 0,037 Bq

3. SULARDAKİ RADYOAKTİVİTENİN KAYNAĞI

Bilindiği gibi yeryüzündeki sular güneş enerjisi sayesinde sürekli bir döngü halindedir (Hidrolojik
çevrim), insanlar gereksinimleri olan bu suyu bu döngüden alırlar ve kullandıktan sonra bu döngüye
iade ederler. Bu süreç içerisinde suya karışan maddeler suların özelliklerini değiştirerek su
kirliliğini ortaya çıkarırlar. Bu döngü sonucu suların içeriğinde çözünmüş olarak çeşitli katı
maddelerin yanısıra, geçtikleri veya bulundukları ortama bağlı olarak radyoaktif maddelerde
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bulunabilir. Özellikle yeraltı sulan değişik jeolojik oluşumlarla (formasyonlarla) temas halindedir.
Bu yeraltı formasyonlarının içeriğinde bulunan kimyasal bileşikler suda eriyebilme derecelerine
göre yer altı sularına az yada çok oranda karışır. Çözünmüş maddelerin miktarı, formasyonlarla yer
altı suyunun temas süresine, suyun akış hızına ve sıcaklığına, formasyonun cinsine ve ortamın
basıncına bağlı olarak değişir. Yeraltındaki çeşitli özellikteki jeolojik formasyonların içinde değişik
oranlarda radyoaktif maddelerde bulunmaktadır. Bu maddeler, magmatik oluşumlarda en fazladır.
Ayrıca kil ve şeyi gibi tortul kütlelerde de radyoaktif maddelere rastlanmaktadır. Kum-çakıl
kumtaşı, çatlaklı kalker gibi akifer özelliğindeki tortul kütlelerde ise çok az miktarda radyoaktif
madde bulunmaktadır. Yer kabuğu içindeki doğal radyoaktif maddelerin bulunduğu ortamlarda
geçen veya bulunan sular radyoaktivite içerir. Yer altı sularında sık rastlanılan belli başlı radyoaktif
maddeler Potasyum-40 (^K), Toryum-235 (235Th), Uranyum-238 (238U ) dir. Ayrıca Uranyum-238
in bozunması sonucu ortaya çıkan Radon-222 (222Rn), Radyum-226 (226Ra) yer altı sularında
bulunabilir.

Aynca sularda doğal radyoaktivitenin seviyesi, insan aktiviteleriyle de artış gösterebilir.
Yeryüzündeki nükleer enerjiden yararlanma hizla artmaktadır. Bu tip tesislerden çıkan reaksiyon
ürünlerinin de (Potasyum gibi) radyoaktiftir. Nükleer atıkların yeraltında veya deniz altında çok
uzun zaman boyunca saklanması için kullanılan kaplardan kaynaklanabilecek sızmalar bu
maddelerin oluşturabileceği toksit açıdan önem taşımaktadır. Radyoaktif kirlenme bunun dışında
hastanelerden, araştırma kuruluşlarından ve bazı endüstri dallarından da kaynaklanabilmektedir.
Atmosferde yapılan nükleer silah denemeleri sonucunda artan radyoaktivite, yağmur sularını
kirletmekte ve bunun sonucu olarak yüzeysel sular, radyoaktif kirlenmeğe maruz kalabilmektedir.
İçme sularının güvenilir bir şekilde tüketilmesi için radyoaktif madde konsantrasyonunun minimum
seviyede olması gerekmektedir.

4. SAYMA SİSTEMİ

Sayma sistemimiz , " Düşük Ortam Saymalı Alfa / Beta Sayma Sistemidir(Low Background Alpha/
Beta Counting System (Tennelec LB 1000 Series ))". Sistemimiz çok düşük ortam saymasına
sahiptir. Sayaçların çevresi çevresel radyasyonu azaltmak amacıyla 4 inch kalınlığında kurşun
bloklarla zırhlanmıştır. Düşük ortam saymalı Tennelec LB1000 alfa / beta sayma sisteminin blok
diyagramı Şekil-2' de ki şemada görüldüğü gibi kurşun muhafaza içinde dedektörler, P-10 sayma
gazı tankıyla gaz akışını sağlayan sistem ve elektronik ünitelerin bulunduğu üç ana bölümden
oluşmaktadır.

Koruyucu Sayaç
(Guard)

Numune Sayacı

Ön Yûkselteç

•£>

nJ

Yûkselteç
ve

Ayıraç

Yûkselteç
ve

Ayıraç

Kapı

a + p

Sayıcı

P-10
Gaz tankı

Şekil 2: Tennelec LB 1000 alfa/beta sayma sisteminin blok diyagramı
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Sistemin dedektör bölümünde orantılı sayaç olarak çalıştırılan iki adet gaz akışlı sayaç bulunur. Bu
sayaçlardan birincisine Numune Sayacı, diğerine ise kozmik ışınlardan koruyucu sayaç veya kısaca
Koruyucu Sayaç (Guard dedectör) adı verilir. Koruyucu sayaç penceresizdir, numune sayacında ise
80 ug/cm2 yüzey yoğunluklu, 2,25 inch çapında çok ince bir pencere vardır.

Sistemde, biri numune sayacı, diğeri koruyucu sayaç olmak üzere iki ayrı sayaç kullanılmasının
sebebi kozmik ışınlardan bazıları çok girici (enerjik) dir. Bu nedenle sayaçlar çevresinde kurşun
zırhlama yapmak amaca yeterli yaran tam anlamıyla sağlamaz. Bu eksiklik, kozmik ışınlardan
koruyan sayaç tekniği (guarding technique) adı verilen ve kozmik ışınları elektronik olarak yok
edici sistemi sayaç elektroniğine dahil etmekle giderilir[3].

Alfalar veya Betalar gazlı bir sayaca girdiklerinde gaz moleküllerini iyonlaştırırlar. Bu iyonlaşma
sonucu meydana gelen elektrik yüklü parçacıklardan negatif olanları sayacın anoduna uygulanan
pozitif yüksek voltajın etkisiyle anotda toplanırlar ve sayaç dışında voltaj darbelerine
dönüştürülürler (Şekil 3) .

Radyasyon
o

Anod + + e +

ny
c

I I *ı ^1 ' Elekronik
Üniteler

/ R

Katod-
Yüksek voltaj

kav.

Şekil 3 : Alfa / Beta için sayaç çıkış darbeleri

TENNELEC LB 1000 sistemi alfaların ve betaların ikisinin birden yayımlandığı bir ortamda darbe
boylarının farklı olması nedeniyle hem alfaların hem de betaların birbirinden bağımsız olarak aynı
anda sayılması prensibine göre çalışan orantılı gaz sayacıdır (Şekil 4).

En uygun çalışma voltajını saptamak için numune ile aynı yöntem ve geometride hazırlamış
standart kaynaklar kullanılarak ( a için Am-241 veya P için Sr-90) sayaca uygulanan belli bir
voltaj değerinden itibaren darbe sayısının voltaja göre bağımlılığının değişmediği bir bölgeye
ulaşılır. Bu bölgeye sayacın platosu denir ve bu platodaki voltaj değeri çalışma voltajı olarak
saptanır.
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Şekil 4: Numunelerin sayıldığı toplam alfa /beta sayma sistemi

Bir radyoaktivite ölçüm sisteminde radyoaktif numune yok iken (boş iken) sistemin verdiği
saymalara ortam sayması (background) denir. Ortam sayması iyonlayıcı bazı radyasyonların ölçüm
sistemi dedektörüne (sayacına) girmesiyle meydana gelir. Ortam sayması; kozmik ışınlardan, yapım
malzemelerinde bulunması olası potasyum-40, radyum, toryum vb. ve bunların bozunma
ürünlerinin meydana getirdiği radyasyonlar ve elektronik gürültülerden oluşur.

5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Numunelerin Toplanması

Toplam alfa ve toplam beta ölçümleri için numunelerin alımında toplam su kütlesini tam olarak
temsil edecek noktanın tespiti ve alınma şekli önemlidir. Normal şartlarda numune alma noktaları;
göller ve akarsularda kıyılardan etkilenmeyecek kadar uzakta (en az l m) seçilir. Kuyulardan
numune alınırken, kuyu suyunun tam temsil etmesi için kuyunun suyu bir süre boşaltılmalı, sonra
numune alınmalıdır. Kaynak sularında tam kaynağın çıktığı noktadan (kaynağın gözesinden)
alınmalıdır. Eğer içme ve kullanma sularında analiz yapılacaksa içme ve kullanma sularını temsil
eden depolardan alınmasında yarar vardır. Bu numunelerin miktarı ölçüm için gerekli kalıntının
sağlanmasına yetecek kadar olmalıdır (en az l litre). Numuneler çift kapaklı, temiz plastik şişelere
konulmalıdır. Numuneler alındıktan sonra pH değeri yaklaşık 2 olacak şekilde l N HNOa ilave
edilerek korumaya alınır, l litrelik bir numune için l N HNOa çözeltisinden 15 mL ilave edilirse
numunenin pH değeri 2 ye ayarlanabilir. Eğer numunelere asit koruması yapılmamışsa 5 gün
içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır [1,3]. Numune şişeleri üzerine numunenin adı, alındığı yerin
adı, tarihi ve korumanın yapılıp yapılmadığına dair etiket yapıştırılmalıdır.
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Proje çerçevesinde şimdiye kadar 14 Bölge Müdürlüğümüzün sorumlu olduğu illerin içme ve
kullanma suyu şebekelerinden numune alma talimatına uygun olarak toplanan su örnekleri Daire
Başkalığımız İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğüne iletilmiştir. Laboratuvarda ölçümleri yapılan
su numunelerinin Bölge Müdürlükleri ve yerleşim yerlerine göre dağılımı Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo2: Toplam alfa ve toplam beta analizleri için laboratuvara numune gönderilen yerleşim
yerleri

Bölge Müdürlüğü

II. Bölge Müdürlüğü
İZMİR
III. Bölge Müdürlüğü
ESKİŞEHİR
IV. Bölge Müdürlüğü
KONYA
V. Bölge Müdürlüğü
ANKARA
VII. Bölge Müdürlüğü
SAMSUN
IX. Bölge Müdürlüğü
ELAZIĞ
X. Bölge Müdürlüğü
DİYARBAKIR
XI. Bölge Müdürlüğü
EDİRNE
XII. Bölge Müdürlüğü
KAYSERİ
XIV. Bölge Müdürlüğü
İSTANBUL
XV. Bölge Müdürlüğü
ŞANLIURFA
XVIII. Bölge Müdürlüğü
İSPARTA
XXI. Bölge Müdürlüğü
AYDIN
I. Bölge Müdürlüğü
BURSA

Numune Gönderilen Yerleşim Yerleri

izmir, Manisa , Uşak

Eskişehir, Kütahya

Konya , Karaman, Aksaray, Niğde

Ankara, Bolu, Çankırı

Samsun

Elazığ , Malatya, Tunceli, Bingöl

Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir

istanbul

Şanlıurfa

İsparta, Afyon, Burdur

Aydın, Muğla, Denizli

Yalova , izmit,

Numunelerin analizi ve sayılması

Numunelerin sayma sisteminde sayılması için ön hazırlıktan geçirilmesi gerekmektedir. Su
numuneleri eğer pH koruması ile laboratuvara gönderilmemişse bekletilmeden sayıma
hazırlanmalıdır. Ancak bu numuneler, içerisindeki kısa ömürlü radyonüklitlerin aktivitelerinin yok
olması için yaklaşık 16 saat bekletildikten sonra sayma işlemine başlanmalıdır. Numunelerin
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sayıma hazırlanması; sayma için yeterli kalıntının elde edilebileceği miktarda numunenin ısıtıcı
üzerinde 5-10 mL kalıncaya kadar kaynatılmadan buharlaştırılması (Şekil 5), sonra numunenin 2
inch'lik planşetlere (numunelerin hazırlandığı kap) taşmayacak şekilde aktarılarak bunun infrared
lamba altında buharlaştınlması ve elde edilen kalıntının 105 °C lik etüvde kurutulması şeklinde
olmaktadır (Şekil 6).

Şekil 5: Su numunelerinin buharlaştınlması

Şekil 6: Planşetteki numunelerin kızılötesi lamba altında buharlaştırılması
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Toplam Alfa Aktivite Konsantrasyonunun Hesabı

Ortam sayma hızının belirlenmesinden sonra, desikatörden alınan numune planşeti O.lmg.
hassasiyetli terazide tartılarak net kalıntı miktarı bulunur ve bekletilmeden derhal sayıma alınır.

/ L =

6 0 - T 1 0 - F - V

1000-0,0146-Mk -(Nnet ±ap)

''aKCl

N B

Burada;

Nnet : Numunenin net sayma hızı (cpm)
B : a kanalındaki boş sayımın (ortam saymasının) sayma hızı(cpm)
Nnum : Numunenin toplam sayma hızı (cpm)
tnum : Numunenin sayma süresi (dakika)
İB : Boş sayım sayma süresi (dakika)
oa : a sayımları için standart hata (cpm)
V : Sayılan su numunesinin hacmi (mL)

: Kalıntı miktarı (mg)

r|k : Standart a solüsyonundan elde edilen kalıntıdan bulunan sayaç
verimi (cpm/dpm)

r|o : Yüzeysel hazırlanmış a standardından elde edilen gerçek sayaç
verimi (cpm/dpm)

F : ot için öz soğurma faktörü .
Mk : Net kalıntı miktarı (mg)
Nnet : Numunenin net sayma hızı (cpm)
SKCI : Mk kalıntı miktarına eşit KCl nin verdi sayma hızı (cpm)
öp : P sayımları için standart hata (cpm)
0,0146 : l mg KCl'ün aktivitesi, (Bq)

6. DEĞERLENDİRME

On dört bölge müdürlüğünün göndermiş olduğu numunelerin toplam alfa ve toplam beta analiz
sonuçlarının Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Türk Standartlar Enstitüsünün (TSE) vermiş olduğu
izin verilen maksimum değerleri aşmadığı gözlenmiştir. İleride maksimum değerleri aşan örnekler
olduğunda, bu konuda yetkili olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu' yla bağlantıya geçilerek ortak
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karar doğrultusunda araştırma yapılacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından içme sularında radyoaktif maddenin olup olmadığının
saptanmasına yönelik izlenmesi gereken işlemler belirlenmiştir [4]. Bu işlemleri gösteren
prosedürün akış şeması Şekil 7'de verilmiştir.

Toplam alfa ve toplam
beta aktivitesinin

belirlenmesi

Toplam alfa<0,1 Bq/L
Toplam beta<1 Bq/L

l
Toplam alfa>0,1 Bq/L
Toplam beta>1 Bq/L

Radyonüklitlerin
cinsinin belirlenmesi
(örn:226Ra,238U235Th
v.b),ve toplam dozun

hesaplanması

Doz<0,1 mSv/yıl \ / Doz>0,1 mSv/yıl

İçme suyu için
uygun, herhangi
bir işleme gerek

yok

Radyoaktiviteyi
azaltmak için

gerekli işlemler
yapılır

(uygun arıtma,
başka su ile

karıştırma v.b)

Şekil 7: İçme sularının radyoaktivite konsantrasyonlarının belirlenmesinde izlenen akış diyagramı
Buna göre analiz için alman içme suyu örneklerinde öncelikle toplam alfa ve toplam beta analizleri
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gerçekleştirilir Analiz sonuçları WHO'nun belirlediği izin verilen maksimum değerler ile
karşılaştırılır. Eğer örnekteki toplam alfa ve toplam beta konsantrasyonları bu değerden küçükse
numunenin içme suyu için uygun olduğu belirlenir. İzin verilen maksimum konsantrasyonun
aşılması durumunda örneklerin içerisindeki radyonüklit cinslerinin belirlenmesi gerekmektedir Bir
başka deyişle radyoaktivitenin hangi radyoaktif maddeden geldiği belirlenmelidir. Bu
radyonüklitlerin belirlenen doz miktarları WHO'nun belirlemiş olduğu bir yıllık kullanım
sonunda alınabilecek efektif doz miktarı (O, l mSv/yıl) ile karşılaştırılır. Doz miktarları limit değeri
aşmamışsa numune radyoaktivite yönünden içme suyu kriterlerine uygundur. Aşan durumlarda
radyoaktivitenin azaltılması için çeşitli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Sudaki radyoaktivite
konsantrasyonları, özellikle içme suları, kaynak suları mevsimden mevsime değişiklik gösterebilir.
Dolayısıyla bir yıl boyunca izlenmeli ve ortalama alınmalıdır. Yine limit değerleri geçme
durumunda suyun uygun filtreden geçirilmesi yada başka sularla karıştırılarak radyoaktif
konsantrasyonunun düşürülmesi işlemleri yapılmalıdır.

Bu çalışma DSİ' nin bütün bölge müdürlüklerini kapsamaktadır. Bu amaçla bütün bölgelerin
sorumluluk alanındaki yerleşim yerlerinin içme suyu şebekelerinin suların radyoaktivite kalitesi
yönünden taranması planlanmaktadır. Daha sonra analiz sonuçlarının toplu olarak daha detaylı bir
rapor şeklinde sunulması düşünülmektedir Böylece tüm Türkiye'deki içme ve kullanma sularının
radyoaktivite yönünden kalitesine ait veriler elde edilecektir.
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