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kalkınma anlayışını tüm üye ülkelerinde hedefleyen 
bir anlayış sergilemektedir. Bugün özellikle iklim 
değişikliği, biyoçeşitlilik ve atık yönetimi gibi 
güncel ve küresel ölçekte etkili çevre sorunlarının 
zararlarını önlemeye çalışmak AB’nin 
sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır.  

Türkiye’nin de AB uyum sürecinde olduğu 
günümüzde en zor uyum sağlayacağı başlıklardan 
biri olarak öne çıkan çevre politikaları, yaptırım ve 
uygulamaları oldukça zorlu ve pahalı süreçleri 
gerektiren hususlardır.  
 Bu çalışmanın konusu da bu kapsamda,  
AB Çevre Politikaları ile Türkiye’nin uyum 
sürecine ilişkin esasları bir araya getirmek ve 
“Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının hayata 
entegrasyonunda, gerek Türkiye’de gerekse 
Dünya’da yaşam biliminin sözcüleri olan 
biyologların söz hakkının öneminin eğitim ve 
istihdam süreçlerine yönelik ele alınmasını ve 
tartışmaya açılmasını sağlamaktır.  
  
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, sürdürülebilir 
kalkınma, çevre sorunları, ekoloji  
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 Bu çalışmada, Karacahöyük, Gökdere ve 
Osmaniye yörelerindeki sulama suyu amaçlı 
kullanılan drenaj sularının Elektriksel 
İletkenlik(EC) ve toplam tuz değerlerinin 
belirlenmesi ve sınıflandırılması amaçlanmaktadır. 
Sulama suyu örnekleri, yörelerde yağmurlama ve 
karık sulama yapılan; şekerpancarı ve buğday 
yetiştirilen alanlardan sulama dönemi öncesi olan 
Aralık 1996’da, sulama dönemi olan Nisan-Eylül 
1997 ayları arasında, sulama dönemi sonrası olan 
Kasım 1997’de olmak üzere üç dönemde alınmıştır. 
Su örneklerinde EC, toplam tuz analizleri 
yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, her üç 
yöredeki 66 drenaj kuyusundan alınan su örnekleri 
genelde fazla tuzlu veya çok fazla tuzludur. 
  
Anahtar Kelimeler: Tuzluluk, sulama suyu, 
elektriksel iletkenlik, toplam tuz  
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 İnsanların maruz kaldığı doğal 
radyoaktivitenin büyük bir kısmını toprakta bulunan 
40K, 232Th ve 238U gibi primordiyal 
radyonüklidler ile toryum ve uranyum radyoaktif 
serilerinde bulunan radyonüklidler oluşturmaktadır. 
Bu radyonüklidlerden büyük bir kısmı partikül 
halindeki alfa ve beta radyasyonu ile birlikte dış 
ışınlamada oldukça etkili olan gama ışınları da 
yaymaktadır. Dünya üzerinde toprağın jeolojik 
özelliklerine bağlı olarak bu radyonüklidlerin 
konsantrasyonları, dolayısıyla insanların topraktaki 
doğal radyonüklidler nedeniyle maruz kaldığı gama 
radyasyonu dozu dünyanın her yerinde farklı 
olmaktadır. Hindistan, Pakistan ve Çin’in bazı 
bölgelerinde maruz kalınan radyasyon dozu 
dünyadaki ortalama değerin yüzlerce kat 
üzerindedir. 1945 yılında başlayan nükleer bomba 
denemeleri ve Çernobil gibi yaşanan nükleer 
kazalar sonucu çevreye yayılan yapay 
radyonüklidler de topraktan yayılan gama 
radyasyonunu belli bir oranda artırmaktadır.  
 Bu çalışmada İstanbul’da 15 örnekleme 
istasyonunda (Bahçeköy, Kilyos, Pirinççi, 
Alibeyköy, Avcılar, Florya, Ümraniye, Ömerli, 
Polonezköy, Riva, Poyrazköy, Çamlıca, Başıbüyük, 
Aydos, Kurtköy) 0 ila 10 cm arasındaki yüzey 
toprağı 2007 Eylül ve Ekim aylarında toplanmıştır. 
Toprak örneklerinde 232Th, 238U, 40K ve 137Cs 
aktivite konsantrasyonları yüksek saflıkta 
germanyum dedektöre bağlı gama 
spektrometresinde ölçülmüştür. İnsanların açık hava 
şartlarında topraktaki doğal radyonüklidler 
nedeniyle maruz kaldığı ortalama gamma 
radyasyon dozu değerleri ve yıllık ortalama efektif 
doz eşdeğeri hesaplanmıştır. Bulunan radyasyon 
dozu değerleri dünyada ortalama olarak bulunan 
doz değerleriyle kıyaslanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: Doğal radyonüklidler, gama 
radyasyonu, toprak, İstanbul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


