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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. 
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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. 
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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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