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Kıta içinde gelişen ve açık denizlere boşalım yapmayan havzalar kapalı havza olarak 
adlandırılır. Kapalı havza çökeltilerinde kıta kabuğunda yoğunlaşan kurşun, uranyum ve 
toryum gibi elementlerin açık havzalara göre daha yüksek oranda bulunması beklenen bir 
sonuçtur. Van Gölü havzası kapalı bir havza olmaktadır. Göl sel havzalardaki ağır metal 
yoğunlaşmalarının en önemli kaynaklarından biri de havzaya boşalan akarsulardır. Bu 
çalışmada, Van Gölü yüzey suları, kıyı ve dip sedimentleri ve gölde yetişen İnci Kefalinde 
radyolojik analizler yapılmış, hidrojeokimyasal açıdan değerlendirilmesi yapılmış ve gölün 
doğal radyonüklit konsantrasyonlarına ilişkin veriler elde edilmiştir. Elde edilen bulgular 
coğrafik bilgi sistemleri açısından değerlendirilerek, göle ait izoradyoaktivite kontur 
haritaları oluşturulmuştur.Van Gölündeki doğal radyonüklitlerin konsantrasyonu ve 
dağılımı, çevresel radyoaktiviteyi değerlendirmek amacıyla araştırılmıştır. 63 kıyı ve dip 
sedimenti, 228 göl yüzey suyu ve 12 balık örneği 2005-2008 yıllarında Van Gölünden 
alınmış ve ölçülen radyonüklitlerin dağılım haritaları gösterilmiştir. Sedimentlerde toplam 
alfa, beta, eU, eTh ve K-40'ın ortalama aktivite konsantrasyonları sırasıyla, 207±96, 
1046±60, 207±96, 70±29 ve 399±231 Bq/kg'dır. Diğer yandan, Van Gölünden alınan su 
örnekleri, 0.74±0.46 Bq/L toplam alfa aktivitesi, 0.02±0.01 Bq/L toplam beta aktivitesi, 
0.06±0.04 Bq/L toplam radyum izotopları aktivite konsantrasyonuna sahiptir. Balık 
örneklerinde toplam alfa, beta, eU, eTh ve K-40'ın ortalama aktivite konsantrasyonları 
sırasıyla 47±18, 470±12, 0.57±0.22, 0.022±0.006, 319±11 Bq/kg'dır. Yıllık ortalama 
efektif doz eşdeğeri (mSv/y) hesaplanmıştır. 
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EVALUATION OF VAN LAKE (TURKEY) ABOUT 
RADIOLOGICAL AND HYDROGEOCHEMICAL RISK 

Basins which are grow in the continent and not discharge to open sea are named as a close 
basin. Lead, uranium and thorium are high levels in respect to open basins. Lake of Van is 
a close basin. In the lake basins, rivers which are discharge basin are the most important 
source of the heavy metal concentration. In this study, surface water, coast and deep 
sediments of Van Lake and inci Kefal (fish) were analyzed as a radiological and evaluated 
in terms of hydrogeological. Data was obtained for natural radioactivity concentration of 
this lake and evaluated using geostatistical methods in a geographical information system 
environment and fitted for isoradioactivity contour maps. The concentration and 
distribution of natural radionuclides in Van Lake were investigated with the aim of 
evaluating the environmental radioactivity. Sixty three coastal and deep sediments, 228 
lake surface waters and 12 fish samples were taken in Van Lake over the time period 2005-
2008 and the distribution pattern of the measured radionuclides was presented. The mean 
concentrations of gross alpha and beta, eU, eTh and K-40 activities in sediments were 
207±96, 1046±60, 207±96, 70±29 and 399±231 Bq/kg, respectively. On the other hand, 
water samples from Van Lake had mean concentrations of 0.74±0.46 Bq/L for gross alpha 
activity concentration, 0.02±0.01 Bq/L for gross beta activity concentration, 0.06±0.04 
Bq/L for gross radium isotopes, respectively. The mean gross alpha and beta, eU, eTh and 
K-40 activities in fish samples were 47±18, 470±12, 0.57±0.22, 0.022±0.006, 319±11 
Bq/kg, respectively. An average annual effective dose equivalent (mSv/y) was calculated. 

Keywords: Van Lake, Natural Radioactivity, Water, Sediment, Fish, Gross Alpha and 
Beta Activities 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,353-366 i/l.H.Turgut 

l.GİRİŞ 

İnsanlar, birçok kaynaktan gelen radyasyona maruz kalmaktadır. Bu kaynaklardan bazıları, 
çevrenin doğal yapısında yer almaktadır. Toprak, sediment, hava, su, bitki, yaşayan 
organizmalardaki önemli radyonüklitler K-40, U-238 ve Th-232 bozunma zincirinden 
kaynaklanmaktadır. Direkt dışsal maruz kalmaya neden olan çevresel örneklerdeki 
radyonüklit konsantrasyonu, kaynak kayaçlardaki aktivite konsantrasyonu ile büyük 
oranda ilişkilidir. 

Tüm sucul ortamlar gibi, göllerde doğal çevre-insan etkileşiminin en önemli 
parçalanndandır. Doğal yaşama olan katkısı bir yana özellikle su temini, balıkçılık, turizm 
gibi insanı doğrudan ilgilendiren etkinlikler nedeni ile gerek coğrafyada gerekse diğer 
bilimlerde oldukça detaylı inceleme konusu olmuştur. Göllerin daha birçok özellikleri şu 
coğrafi etmenlere göre değişir; gölün bulunduğu yere, göl çanağının yapısına ve 
malzemesine, gölün yüz ölçümüne, göldeki suyun hacmine, bu suyun çeşidine, gölü 
besleyen su toplama alanına, göle dökülen ve gölden çıkan akarsulara göre farklı özellikte 
göller ayırt edilir. Bunlar arasında gölün bulunduğu yerin, göle çeşitli özellikler vermesi 
açısından önemi vardır. Kapalı havza çökeltilerinde kıta kabuğunda yoğunlaşan kurşun, 
uranyum ve toryum gibi elementlerin açık havzalara göre daha yüksek oranda bulunması 
beklenen bir sonuçtur. 

Van Gölü havzası kapalı bir havza olmaktadır. Gölsel havzalardaki ağır metal 
yoğunlaşmalarının en önemli kaynaklan Van Gölü Havzasında yer alan kayaçların genel 
jeolojik yapısı ve havzaya boşalan akarsulardır. Radyoaktif elementlerin kaynak alanlannın 
belirlenmesinde bölgenin jeolojisi önemli bir doğal faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Pliyosen-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar Van Gölü havzasının batısında ve kuzeyinde 
geniş alanlar da gözlemlenmektedir. Genellikle trakitik, riyolitik, traki-bazaltik ve bazaltik 
bileşimli kayaçlar tüfler, lav akıntıları, ignimbiritler halinde bulunmaktadırlar. Yapılan 
çalışmalarda volkanik kayâçlann ve türedikleri magmanın alkali bileşimde olduğu 
belirlenmiştir. Alkali magma nadir toprak elementleri (NTE) ve radyoaktif elementler 
bakımından oldukça zengindir. Alkali magma kayaçlannda U, Th gibi radyoaktif 
elementler ve NTE bol bulunmaktadır. Alkali magma içinde en fazla bulunan kolay uçucu 
bileşenler (volatiller) sırasıyla, CO2, CI2, F2, Br ve I'tur. Özellikle F2 bileşeni U 
elementinin çözünürlüğü ve magmatik kayaç içinde yeniden dağılımı üzerinde etkili 
olmaktadır. Bu nedenle, alkali bir magmanın ürünü olan genç volkanik kayaçların Van 
Gölü su ve sediment örneklerinde belirlenen U konsantrasyonunu etkileme potansiyeli 
büyüktür [1]. 

Gerçekleştirilen bu çalışmada, Van Gölü sediment, su ve balık örneklerinde radyoaktivite 
ve bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları değerlendirilerek bölgeye ilişkin veriler 
jeoistatistiksel yöntemlerle araştırılmış, elde edilen sonuçlar kullanılarak mekânsal 
dağılımlann belirlenmesi için çeşitli haritalar hazırlanmış, radyasyon doz faktörleri 
hesaplanmış ve göle ait radyoaktivite anomalilerinin gözlendiği koordinat aralıklan 
saptanmış ve uluslararası literatürde yer alan benzer karakterdeki göllere ait 
hidrojeokimyasal değerler ile karşılaştırılıp gerekli irdelemeler yapılmıştır. İstatistiksel 
analizler ve sonuçlann gösterimi tümüyle coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 
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2.DENEYSEL 

2.1. Çalışma Alanı 

Van Gölü Havzası, çevresinde yüksek dağların yer aldığı bir kapalı havza içerisinde 
gelişmiştir. Van Gölü Havzası Türkiye'nin en doğusunda kalan havzadır. Van Gölü 
Havzası, kapladığı 16096 km2'lik alanla Türkiye'nin ikinci büyük havzasını teşkil eder. 
Güneyde Artos Dağı (3475 m), Van ilinin doğusundaki Erek Dağı (3204 m), bunun 
doğusunda Kûh Dağı (2850 m), Kazan Dağı (2890 m), kuzeyinde Irgat Dağı (2750 m) 
önemli yükseltiler olup dolayısıyla Van Gölü Havzasının güneyi daha yüksek morfoloji 
oluşturur [2,3,4]. Oldukça uzun süre kış mevsimi boyunca önemli miktarda kar yağışı olan 
bu yükseltilerin zirvelerinde Ağustos ayı sonuna kadar kar ve buz bulunmaktadır. Havzayı 
sınırlayan dağ zirvelerindeki kar, yüzeydeki akarsuları ve yeraltı suyunu uzun süreler 
boyunca besleyebilmektedir. 

Van Gölü kapalı göller sıralamasında 3790 km2 yüzölçümü ile Türkiye'de birinci, dünyada 
13. büyük göl olarak yer alır. Göl yüzeyinin deniz seviyesinden yüksekliği 1646 m olarak 
belirlenmiştir. En derin yerinde 451 m'ye kadar ulaşmaktadır. Göl derinliğinin yüksek 
olması nedeniyle toplam su hacmiyle Hazar Denizi, Aral ve Issık Kul Göllerinden sonra 
kapalı göller içinde 4. sırada gelir. Sularının tuz içeriğinde sodanın göreceli fazla 
olmasından hareketle sodalı olarak değerlendirilen Van Gölü, aynı zamanda dünyanın en 
büyük sodalı gölüdür. 

Van Gölünün bir gideğeni bulunmadığından sular ancak buharlaşma yoluyla 
kaybedilmekte ve bu olay da tuz birikmesine sebep olmaktadır. Zira kapalı bir gölde 
tuzluluk oranı zamanla orantılı olarak artmaktadır. Tuzluluğu %21.6 olan Van Gölü'nün 
suyunda en fazla bulunan tuzlar sırasıyla: NaCI (%38.2), Na2C03 (%25.4), Na2S04 

(%16.1), NaHC03 (%14.0), KC1 (%4.5), MgC0 3 (%1.5), CaC03 (%0.008), LiCI (%0.04), 
SrC03 (%0.005), Ca3(P04)2 (%0.003)'dür. Görüldüğü gibi suyun bileşiminde sodyum 
klorür oranı en fazla olmakla birlikte sodyum karbonat oranı da yüksektir. Van Gölü 
suyunda çözülmüş karbonat türleri, deniz suyuna oranla 100 kat daha fazla bulunur. Bunun 
başlıca nedeni dış; akışı olmaması yanında özellikle volkanik C0 2 aktivitesidir. 
Bünyesinde başlıca anyon olarak bikarbonat bulunan çok sayıda kaynağın varlığı, Van 
Gölü çevresinin volkanizmadan sonra da hidro termal olarak aktif olduğunu gösterir. Van 
gölünü besleyen birçok akarsu kaynağını volkanik araziden almakta veya volkanik 
araziden geçmektedir. Göle dökülen bütün akarsularda en önemli katyon sodyumdur. 
Sodyum katyonu bikarbonatla dengelenerek Van Gölü'nü sodalı bir göl durumuna 
getirmiştir. 

Van Gölü çanağında yer yer su kaynaklan olduğu saptanmıştır. Aynca göle çok sayıda 
dere ve küçük çay ulaşmaktadır. Göl seviyesinde yaz ayları ile kış ayları arasında 50-60 
cm'lik seviye oynamaları görülmektedir. Ancak son yıllarda bu oynamalar metrelerle ifade 
edilmektedir. Bilindiği üzere, denizlerde ve göllerde yaz ayları içinde genellikle üstte sıcak 
altta ise soğuk bir su tabakalaşması (termoklin) oluşur. Van Gölünde yaz aylan boyunca 
üstte sıcak, altta soğuk bir su tabakasının varlığı çeşitli araştırmacılar tarafından rapor 
edilmiştir [5,6]. Yaz aylarında 50 m kalınlığındaki sıcak su katmanının kış ve izleyen bahar 
döneminde terslenebileceğine ilişkin yaklaşımlar da yapılmıştır. 

Termoklin zonunun kırıldığı bu süreçte yenilenen dip suyunun çözünmüş oksijen değerleri 
de artmakta, balıkların gerek sıcaklık, gerekse çözünmüş oksijen parametresi açısından 200 
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m derinliklerde yaşaması da mümkün olmaktadır. Yaz aylarında ısınan üst sudaki 
planktonca zengin bölgeye yerleşen balıkların ergin olanları suların ısınmasıyla nehirlere 
göç etmektedirler. 

Van Gölü dip çamurları H2S'ce zengin siyah renkli organik kilden oluşmaktadır. Hidrojen 
sülfür miktarı 320 m derinlikteki 100 g örnekte 0.2 g olarak saptanmıştır. Göl çamurlarının 
organik maddece zengin oluşu göldeki karbonat konsantrasyonunun zenginliğinin bir 
nedeni olabilir. Bilindiği gibi, Van Gölü suyu bikarbonat ve karbonat iyonları açısından 
denizlerden 42 kat daha zengindir [7]. Bu düzeydeki bikarbonat ve karbonat 
zenginleşmesinde kaynak olarak yeraltından göle boşalan sular ve volkanik etkinlikle ilgili 
karbondioksitçe zengin gaz çıkışları olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte su kolunda 
bunu test eden bir duraylı karbon izotop verileri de henüz yoktur. Van Gölü diplerinin 
organik maddece zengin siyah çamurlarla kaplı oluşu, çamur içindeki metanın ve diğer 
karbon bileşiklerinin bikarbonata dönüşmesine de sebebiyet vermiş olabilir. Göl 
tabanındaki kalın ve yoğun organik madde göl üst zonunda yaz aylarına çoğalan 
planktonların göl canlıları tarafından tüketilemeden dibe çökmesi şeklinde açıklanabilir. 
Dolayısıyla buradaki organik maddeler göl içinde üretilen organik maddeler olup çok az 
miktarda da dış girdiyle beslenmektedir [8]. 

Van Gölü Havzası güneyinde sadece küçük dereler göle akım yapar; büyük akarsular 
genellikle kuzeyden güneye doğru akarlar ve havza sınırları dışında kalırlar. Güneydeki 
büyük akarsular Van Gölüne dökülmedikleri için Van Gölü su ve sedimentlerinde daha 
önceden saptanan yüksek U konsantrasyonlarına etki etmezler. 

İnci kefalı (Chalcalburnus tarichi), sazangiller (Cyprinidae) familyasından Van Gölü'nün 
tuzlu ve yüksek derecede sodalı (tuzluluk %0.19, pH 9.8) sularında yaşayabilen endemik 
bir balık türüdür. Adı kefal olmasına rağmen, aslında sazangillerin bir üyesidir. Halen 
birçok coğrafya, zooloji ve balık sistematiği kitaplarında Van Gölü'nde yaşamadığı, sadece 
akarsuların göle dökülen kısımlarında yaşadığı iddia edilir. Ortalama 20 cm boya ve 70 g 
ağırlığa sahiptir. Göldeki hayvansal (zooplankton) ve bitkisel (fıtoplankton) planktonlarla 
beslenir. En fazla yedi yıl yaşar ve üç yaşında üremeye başlarlar. Üremek için sürüler 
oluşturarak akarsulara göç ederler. Gölde akarsu ağızlarında büyük sürüler oluşturan inci 
kefalinin vücudunda, sodalı-tuzlu sudan tatlı suya geçişe alışabilmesi için bir dizi değişim 
başlar. Akarsularda su sıcaklığı uygun hale geldiğinde göç başlar. Yumurtasını bırakan 
balıklar, daha sonra tekrar göle dönerler. Yaz aylarında gölün 25 m derinliklerine kadar 
dağılabilirken, kışı gölün 70 m derinliklerine kadar olan kısımlarında geçirirler. 

2.2 Van Gölünde Yapılan Arazi ve Örnekleme Çalışmaları 

Bu çalışmada; Van Gölü'nde yapılan örneklemeler, laboratuar çalışmaları ve analizler, 
verilerin elde edilmesi ve sonuçların jeoistatistiksel yaklaşımla bir coğrafî bilgi sistemi 
içinde değerlendirilmesi olarak üç ayrı aşamada ele alınmıştır. 

Saha çalışmasında, gölden yüzey suyu, sediment ve balık örnekleri alınmıştır. 2005-2008 
tarihleri arasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında toplanan göl suyu, kıyı ve dip 
sedimenti ve balık örneklerinde ölçümler ve analizler gerçekleştirilmiştir. 

Örnekleme işlemleri hava koşullarına bağlı olarak yaz aylarında bile göl açıklarında çıkan 
fırtınalar nedeniyle güçlükle gerçekleştirilmiştir. Kıyıdan yapılan örneklemede ise, gölün 
güneyinde coğrafi koşulların elvermemesi ve güvenli bir bölge olmaması nedeniyle kıyı 

332 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,353-366 i/l.H.Turgut 

şeridi belli bir bölgeye kadar tamamlanmış olup kalan kısımların örneklemesi tekneyle 
açıktan yapılmıştır. 

Çalışma alanı olarak seçilen Van Gölü'nden sediment, yüzey suyu ve balık örneklerinin 
alımı koordinatlar belirlenerek gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarında ve Van Gölünde 
örnekleme yapılan istasyonların koordinatları ve yükselti (altitude) değerleri UTM ve m 
cinsinden kaydedilmiştir. Van Gölü'nde gerçekleştirilen bu çalışmada kıyısal sahalarda 
gerçekleştirilen aktivite ölçümlerinin (cps, pR/h) yanı sıra toplam 228 yüzey suyu, toplam 
63 sediment örneği toplanmış ve 12 farklı kesimden inci kefali avlanmıştır. 

> Van Gölünün kıyı şeridi boyunca yüzey gama ve doz hızı ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. 
> Sediment örneklerinde pH, elemental analiz, gama spektrometrik ölçümler, toplam 
alfa ve toplam beta analizi 
> Balık 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, 
Na ve K analizleri gerçekleştirilmiştir. 

3.DENEYSEL SONUÇLAR 

Van Gölü kıyısal sahalarda yapılan yüzey gama ölçüm değerleri 21-110 cps, doz hızı 
ölçüm değerleri ise 3-18 pR/h aralığında kaydedilmiştir. Ortalama yüzey gama 52±20 cps 
ve doz hızı 7.8±3.3 pR/h olarak saptanmıştır. Van Gölünden alınan kıyı sedimentleri 1-6 
metre aralığında ve dip sedimenti örnekleri ise özel aparat ve cihazlar kullanılarak 20-396 
metre derinlik aralığından alınmıştır. 

Kıyı sedimentlerinin pH değerinin 10.26 ila 10.83 arasında dip sedimentlerinde ise 10.00 
ila 10.90 arasında değiştiği bulunmuştur. Tüm sedimentlerin ortalama pH değeri 
10.53±0.16'dir. 

Sedimentlerin gama spektroskopik analizleri sonucunda eU değerinin 11-716 Bq/kg 
aralığında, eTh değerinin 19-228 Bq/kg aralığında ve K-40 değerinin 85-1212 Bq/kg 
aralığında değiştiği gözlenmiştir. Ortalama eU 207±96 Bq/kg, eTh 70±29 Bq/kg ve K-40 
399±231 Bq/kg olarak bulunmuştur. Farklı noktalardan alınan sedimentlerin analizleri 
sonucunda toplam alfa aktivitesi değerlerinin 3-259 Bq/kg, toplam beta aktivitesi 
değerlerinin 212-3100 Bq/kg aralığında değiştiği; ortalama toplam alfa aktivitesinin 
207±96 Bq/kg, toplam beta aktivitesinin ise 1046±602 Bq/kg olduğu saptanmıştır. 

Van Gölünden 228 örneğinin alındığı örnekleme noktalarının koordinatları, pH, mV ve 
iletkenlik değerleri saptanmış olup; su örneklerinin pH, mV ve iletkenlik değişim aralığı 
sırasıyla 9.35-10.43, -127 ile -193 mV ve 22.21-30.85 mS/cm olarak tayin edilmiştir. 

Van Gölü su örneklerinin Na2C03 ve NaHC03 alkalinite değerlerinin değişim aralıkları, 
sırasıyla 2.04-7.73 g/L ve 1.29-7.10 g/L olarak saptanmıştır. Ortalama Na2C03 

konsantrasyonu 5.40±0.84 g/L ve NaHC03 3.70±1.07 g/L bulunmuştur. Temsili olarak 
seçilen su örneklerinin Na ve K konsantrasyonları sırasıyla 9.36-13.88 g/L ile 0.11-0.69 
g/L arasında değişmekte olup; ortalama Na konsantrasyonu 11.17±1.22 g/L, ortalama K 
konsantrasyonu 0.39±0.11 g/L olarak bulunmuştur. 
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Su örneklerinin uranyum analizörü ile gerçekleştirilen uranyum analizi sonuçlarından, en 
yüksek uranyum konsantrasyonunun 6.00 pg/L, en düşük uranyum konsantrasyonunun ise 
0.06pg/L olduğu saptanmıştır. Su örneklerinin toplam alfa aktivite konsantrasyonları 0.06-
4.15 Bq/L arasında değişmekte olup, ortalama toplam alfa aktivite konsantrasyonu 
0.74±0.46 Bq/L olarak bulunmuştur. Su örneklerinin toplam beta aktivite 
konsantrasyonları ise 0.005-0.141 Bq/L arasında değişmekte olup, ortalama toplam beta 
aktivite konsantrasyonu 0.02±0.01 Bq/L olarak saptanmıştır. Su örneklerinin Ra izotopları 
aktivite konsantrasyonlarının 0.01- 0.43 Bq/L arasında değiştiği ve ortalama 0.06±0.04 
Bq/L olduğu bulunmuştur. 

İnci kefali örneklerinin toplam alfa aktiviteleri 22 ila 107 Bq/kg arasında değişmektedir. 
En yüksek alfa aktivitesi Reşadiye'den alınan balık örneklerinde en düşük alfa aktivitesi 
ise İnköyü'nden alınan balık örneklerinde saptanmıştır. Ortalama toplam alfa aktivite 
konsantrasyonu 47±18 Bq/kg olarak bulunmuştur. 12 örnekleme noktasından alınan inci 
kefali örneklerinde en düşük beta aktivitesi Edremit'ten alınan balık örneklerinde 312 
Bg/kg olarak, en yüksek beta aktivitesi ise Tuzla'dan alınan balık örneklerinde 1069 Bg/kg 
olarak saptanmıştır. Ortalama toplam beta aktivite konsantrasyonu 470±121 Bq/kg olarak 
bulunmuştur. 

İnci kefali örneklerinin içerdiği Th miktarı 0.011-0.032 Bq/kg arasında, U miktarı 0.20-
1.14 Bq/kg arasında, K miktarı ise 95-489 Bq/kg arasında değişmektedir. IAEA'nın 414 
No.lu sertifikalı balık standardı ile karşılaştırıldığında inci kefalinde toyum, uranyum ve K-
40 aktivite konsantrasyon değerlerinin standart balık örneğinin değerlerine yakın 
değerlerde olduğu saptanmıştır. Ortalama Th-232 konsantrasyonu 0.022±0.006 Bq/kg, U-
238 konsantrasyonu 0.57±0,22 Bq/kg, K-40 konsantrasyonu 319+106 Bq/kg olarak 
hesaplanmıştır. 

4. TARTIŞMA YE YORUM 

Van Gölü Havzası göl kıyısında karasal yüzey gama doz hızları ölçülmüş ve örnekleme 
noktalarında yüzey gama doz hızlarının 3 pR/saat ile 8 pR/saat aralığında değiştiği 
kaydedilmiştir. Absorbe doz hızlarının 26.31 nGy/saat ile 157.86 nGy/saat aralığında; 
yıllık efektif dozun ise 0.032 mSv/yıl ile 0.193 mSv/yıl aralığında değişim gösterdiği 
saptanmıştır. Van Gölü kıyısında ortalama absorbe ve yıllık efektif dozlar sırasıyla 
68.82±37 nGy/saat ve 0.084±0.03 mSv/yıl olarak hesaplanmıştır. UNSCEAR (2000)'e 
göre, karasal gama radyasyon efektif doz 59 nGy/saat'dir. Hesaplanan yıllık efektif dozun 
doğal kaynaklardan kaynaklanan dozlar için normal bir aralıkta olduğu göz önüne 
alınabilir [9]. 

Sonuç olarak Van Gölü çevresi yüzey ölçümlerinden ve gölden toplanan yüzey sularında, 
sedimentlerde ve İnci Kefalinde yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara ve UNSCEAR 
Raporlarında belirtilen değerlere dayanarak, elde edilen bulgular kabul edilir sınırlar içinde 
olup risk teşkil edecek düzeyde değildir. 
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