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NORM VE TENORM 

TÜRKİYE DOĞAL YAPI TAŞLARINDA RADYOAKTİVİTE DÜZEYİ

BATI ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ÇEVRESİNDE RADYOAKTİVİTE 
DÜZEYİ



Türkiye Doğal Yapı Taşlarında Radyoaktivite Düzeyi

Doğal taşlar uygarlığın başlangıcı sayılabilecek, yaklaşık 5000 yıldan bu
yana yapı ve dekorasyon malzemesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Dünyadaki ilk mermer üretimi, adını Grekçe mermer anlamına gelen
"Marmaro"dan alan Marmara Denizi’ndeki Marmara Adasında başlamıştır.

Anadolu’da binlerce yıl sonra ayakta kalan Hitit,
Eski Yunan ve Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
uygarlık dönemlerinin karakterlerini yansıtan
eserler, içerdikleri mesajlarla dönemlerine
tanıklık etmektedir.
Dünyanın yedi harikasından biri olan Efes’deki
Artemis Tapınağı, mermer kullanılarak inşa
edilen ilk yapıttır.



• Cumhuriyet Türkiye’sinde taş kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması isteği,
Anıtkabir’in inşası ile başlamıştır. Projesi 1942 yılında Prof. Dr. Emin ONAT ve Doç.
Dr. Orhan ARDA tarafından hazırlanan bu eserin proje müellifleri Anıtkabir
hakkındaki düşüncelerini;

• “……O’nun getirdiği yeni ruhu ifade etmesi için, Anıtkabir’in bir Sultan veya Veli
Türbesi ruhundan tamamen ayırt edilebilen 7000 yıllık bir medeniyetin rasyonel
çizgilerine dayanan klasik bir ruh içinde kurmak istedik” demektedirler.

• Bu düşünceye bağlı kalınarak uzun yıllar dayanabilecek yapılar için, tüm tarihsel
dönemlerde olduğu gibi Anıtkabir’in de doğal taşlarla yapılması uygun görülmüştür.
1944 yılında yapımına başlanan ve 1953 yılında tamamlanan bu eserde, Türkiye’nin
çeşitli illerinden getirilen traverten, renkli taş ve mermerler kullanılmıştır.



• Yolun her iki tarafında bulunan aslan heykellerinde Kayseri’nin
Pınarbaşı ilçesine bağlı Kumarlı Mevkii’nden getirilen beyaz traverten;
toplantı alanı, kulelerin zemin döşemelerinde, Şeref Holünün dış
duvarlarında, tören meydanlarını çevreleyen kolonlarda ve arkadlı
bölüm kolonlarında Polatlı ve Malköy’den getirilen beyaz traverten
kullanılmıştır. Bütün merdivenler, Aslanlı Yol ve Tören Meydanı
döşemeleri Haymana’dan getirilen beyaz traverten ile inşa edilmiştir.
Kayseri’den getirilen bej kireç taşları ise Mozole kolonatları üzerinde
lento (kiriş) taşı olarak kullanılmıştır (Yüzer, 2003)



• Şeref Holü’nün zemini; Çanakkale’den getirilen krembej, Hatay’dan
getirilen kırmızı ve Adana’dan getirilen siyah renkte mermer ile inşa
edilmiştir. Mozole Şeref Holü’nün iç yan duvarlarının kaplanmasında,
Afyon’dan getirilen kaplan postu ile Bilecik’ten getirilen yeşil onix
kullanılmıştır. Lahit mekânı ve yan duvarları ise Afyon Beyaz Mermeri
ile kaplanmıştır.

• MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MOZOLESİNİN BULUNDUĞU 
CUMHURİYET’İN SİYASAL SEMBOLÜ DURUMUNDAKİ 
ANITKABİR, ANADOLU’NUN MERMERE SON ÖVGÜSÜ VE TÜRK 
ULUSUNUN ATA’SINA MİNNETİDİR.

• Dünyanın en büyük rezervlerini bağrında saklayan Anadolu mermeri,
yalnız kendi topraklarını değil, dünyanın dört bir yanındaki büyük
anıtları süslemektedir.



• Türkiye’de 5 milyar m3’ ü aşan miktarda mermer ve renkli doğal taş
rezervleri olduğu tahmin edilmektedir. Ham ve işlenmiş doğal taş
türleri içinde özellikle travertenlerin dış satımındaki, %40’lara varan
payı dikkat çekicidir. Granit ve diğer sert taş türlerinin toplam dış
satım değerleri mermer, traverten ve renkli taşlara oranla daha sınırlı
kalmaktadır. Ancak bunlardaki artış hızı da olumludur.

• Özetle ülkemizin doğal taş kaynaklarının tür ve rezerv zenginliğinin son
yıllarda değerlendirilmesi ile gelişen “Türkiye Doğal Taş Endüstrisi”
sadece Ulusal değil, Uluslararası bir ekonomik ve ticari boyut
kazanmıştır.Bu doğrultuda bu sunuda; bina yapımı ve dekorasyonunda
yaygın kullanımına paralel olarak çeşitliliği ve kalitesi ile ihracatımızda
önemli bir yer tutan ve ticari olarak mermer olarak adlandırılan
Türkiye Doğal Yapı Taşlarının radyolojik özelliklerinin ortaya
koyulmuştur.



Bu kapsamında, Ege, Marmara, Orta Anadolu, Akdeniz, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu gibi Türkiye’nin önemli blok taş üretim bölgelerinden
sağlanan yaklaşık 90 adet farklı ticari doğal yapı taşında ve Türkiye’de
ithal edilerek yaygın şekilde kullanılan 49 adet ithal doğal taş örneğinde,
doğal radyonüklit aktivite konsantrasyonları saptanmıştır.



Türkiye Doğal Yapı Taşları
Litoloji Çalışılan Doğal Yapı Taşları

Mermer Karacabey Siyah, Afyon Açık, Gri Afyon, Bal Afyon, Beyaz Afyon, Çizgili, Afyon

Gri, Afyon Kaplan Postu, Afyon Koyu Gri, Afyon Menekşe , Afyon Pembeli, Afyon

Sarılı, Afyon Şeker Aydın Linyit Siyahı , Belevi Siyah, Denizli Siyah, Ege Bordo,

Ege Gümüş, Ege Kahve Ege Siyah, Egean Pearl , Teos Ateşi, Teos Yeşil, Uşak

Dolamit, Uşak Yeşil, Uşak Yeşil Desenli, Milas Limon, Muğla Beyaz, Muğla Şeker,

Kütahya Yeşil, Akşehir Siyah ,Konya Yeşil,Toros Siyah, Likya Brown, İskenderun

Siyah,

Granit Balaban Green, Balya Balıkesir Gri ,Kozak Graniti, Aksaray Yaylak, Aksaray Pink, 

Anadolu, Giresun Vizon, İspir Pink

Kireçtaşı

Bilecik Rose, Başaranlar Bej, Burdur Bej ,Bursa Bej,  Rosalya, Karacabey Siyah, 

Kumru Tüyü, Afyon Bej,  Karacasu Pembe, Verde Rose, Sivri Hisar Bej, Sivri Hisar

Bej Kırmızımsı, Burdur Bej, Limra, Moko Bej, Elazığ, Baskil Krem, Hazar Pembe

Traverten
Mersin Mut Mercan, Elazığ Sarısı, Elazığ Sunta Dark



Türkiye Doğal Yapı Taşlarında Radyoaktivite Düzeyi

LITOLOJİ

Doğal Radyonüklit Aktivite Konsantrasyonları

Ra(eq)* DOZ HIZI *

nGy h-1226Ra 232Th 40K

Bqkg-1

GRANİT 60-194 45-155 766-1602 274 130

MERMER 0.5-37 0.5-6 2-170 10 5

KİREÇ TAŞI 1-44 0.5-2 2-51 8 4

TRAVERTEN 1-14 0.5-2 2-22 5 3

Radyolojik risk açısından, Ra(eq) aktivitesinin 370 Bqkg-1’ı geçmemesi istenmektedir.

*Ortalama değerlerdir.

• Magmatik farklılaşma süreçlerinde U ve Th asidik fazda kalma eğiliminde olmaları,( Uranyum ve toryumun bazik
magmadan kristalize olamamaları), bu radyonüklitlerin silisli magmada zenginleşmelerine neden olmaktadır. Bu
nedenle, SiO2 içeriği yüksek asidik magmatik kayaçlar, daha yüksek konsantrasyonlarda uranyum ve toryum
içermektedirler. Öte yandan, uranyum ve toryum, magmatik ve metamorfik kayaçlarda apatit, sfen, zirkon,
monozit vb. aksesuar minerallerde de bulunmaktadır..

• Kayaçlardaki potasyumun ana kaynağı potasyum feldspat (Ortoklas-Mikroklin) ve beyaz mika (muskovit ve fengit)
mineralleridir Benzer şekilde, bu minerallerin kayaçlardaki içeriği ile orantılı olarak 40K aktivite konsantrasyonu
artmaktadır.

• Metamorfik kökenli bir kayaç olan mermerlerde uranyum ve toryum içerikleri ilksel kayacı olan kireç taşındaki
değerlere bağlı olarak değişmektedir.



1.Türkiye doğal yapı taşlarında gözlenen ortalama 
doğal radyonüklit aktivite konsantrasyonları

2.Türkiye doğal yapı taşlarının ortalama 
karasal gama doz hızı 

3.Türkiye doğal yapı taşlarının ortalama Ra(eq) aktivitesi



İthal  Doğal Yapı Taşlarında Radyoaktivite Düzeyi

Ülkemizin aksine yabancı ülkelerde, blok verebilen, kesilip parlatılabilen her türlü 

doğal yapı taşı  ticari olarak granit olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, farklı kökenli 
Türkiye doğal yapı taşlarının yanı sıra,  ithal doğal yapı taşları da radyolojik risk açısından 
değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu sert taşların radyolojik özellikleri 
incelendiğinde, Ra(eq) aktivitesinin 10-435 Bqkg-1 ve bina içi ortamda karasal kaynaklardan 
alınan gama doz hızının 5-202 nGyh-1 arasında değiştiği gözlenmiştir. 
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BATI ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ
ÇEVRESİNDE RADYOAKTİVİTE DÜZEYİ

 Enerji ve çevre sağlıklı yaşam koşullarının korunmasında birbiri ile
ilişkili iki temel unsurdur. Bu nedenle, geleceğe yönelik enerji üretim
planlarının yapılmasında çevresel faktörlerin ve enerji devamlılığının
mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda sununun bu
kısmında, uzun bir geçmişi olan ve ulusal enerji kaynağı olarak
gelecekte de önemini koruyacağı gerçeğinden hareketle, Batı
Anadolu Termik Santralleri “Soma, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy,
Seyitömer, Tunçbilek, Orhaneli ve Çan çevresinde yürütülen
radyolojik gözlem programının sonuçları özetlenmektedir.

 Termik santrallerde kömürün yanması sonucu, çevre kalitesini ve
insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli kirlilik, gaz
emisyonları (SOX ve NOX) dışında, çevrede kalan ve sistemden
uzaklaştırılamayan katı (dip külü ve uçucu kül) atıklardır.

 Elektrostatik filtrelerin tutucu verimine (% 90–99,5) bağlı olarak
bacadan gazlarla birlikte atılan uçucu kül ve termik santral
çevresinde depolanan dip külleri, içerdikleri radyonüklitler ve
barındırdıkları ağır metaller ve toksik iz elementler nedeni ile tesis
çevresinde radyolojik ve ekolojik problemlere neden olmaktadır.



BATI ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ
ÇEVRESİNDE RADYOAKTİVİTE DÜZEYİ

• Batı Anadolu termik santralleri çevresinde gerçekleştirilen bu
radyolojik gözlem programı, termik santrallerin doğal radyonüklit
emisyon karakteristiklerinin belirlenmesini, tesis çevresindeki 
radyoaktivite düzeyinin saptanmasını ve radyolojik risk tahmini için 
karasal orjinli gama doz hızının hesaplanmasını kapsamaktadır. 

• Bu doğrultuda planlanan ve yürütülen radyolojik gözlem programı, 
aşağıdaki adımlardan oluşmuştur. 

• Kirletici kaynağın tanımlanması 
• Tesis çevresinde meteorolojik değişkenlerin ve 

topografyanın incelenmesi 
• Sistematik kömür ve kül örnekleme
• Tesis çevresinde yüzeysel toprak örnekleme
• Genel jeolojik yapının değerlendirilmesi



• Kömür, doğada bulunan bir çok materyal gibi iz miktarda 238U, 232Th ve bozunum ürünleri ile
birlikte 40K içermektedir. (UNSCEAR, 1982 ve 1988). Genelde kömürdeki doğal radyonüklit
aktivite konsantrasyonları yer kabuğundaki konsantrasyonlarından daha küçüktür ( Kömürdeki
ortalama doğal radyonüklit aktivite konsantrasyonları 238U, 232Th ve bozunum ürünleri için 20
Bq/kg ve 40K için 50 Bq/kg ; UNSCEAR, 1988). Ancak termik santrallerde kömürün yanması
sonucu kömürden-küle doğal radyonüklit aktivite konsantrasyonları zenginleşmektedir. Uçucu
külde rapor edilen (UNSCEAR, 1982) ortalama aktivite konsantrasyonları 40K için 265 Bq kg-1;
238U için 200 Bq kg-1; 226Ra için 240 Bq kg-1; 210Pb için 930 Bq kg-1; 210Po için 1700 Bq kg-1; 232Th
için 70 Bq kg-1; 228Th için 110 Bq kg-1; 228Ra için 130 Bq kg-1' dır.

BATI ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ÇEVRESİNDE 
RADYOAKTİVİTE DÜZEYİ

• Sonuç olarak, elektrik enerjisi sağlamak için fosil bir yakıt olan kömürün kullanılması insanların ve
yaşadıkları çevrenin teknolojik olarak zenginleşmiş doğal radyoaktiviteye maruz kalmasına neden
olmaktadır.

• Teknolojik olarak zenginleşmiş doğal radyoaktivite (TENORM) kavramı yetmişli yılların ortalarında
hayatımıza girmiştir ve bu kavram; teknolojik aktivite olmaksızın var olmayacak olan doğal
radyasyon kaynaklarına maruz kalma olarak tanımlanmaktadır.



BATI ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ

Soma Termik Santrali(SoCPP)

Yatağan termik santrali (YaCPP)



BATI ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ

Yeniköy termik santrali (YeCPP)

Kemerköy termik santrali (KeCPP)



BATI ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ

Orhaneli termik santrali (OrCPP)

Seyitömer termik santrali (SeCPP)



BATI ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ

Tunçbilek termik santrali (TuCPP) 

Çan termik santrali(ÇaCPP)



• Bir güç santralinde, birim elektrik üretimi başına atmosfere bırakılan 
doğal radyonüklit aktivite konsantrasyonları;

* Kömürdeki doğal radyonüklit aktivite konsantrasyonuna
* Kömürün kül oranına
* Yanma sıcaklığına
* Uçucu kül ve dip külünde paylaşım oranına
* Filtre sisteminin verimine

bağlı olarak değişmektedir.  Bundan dolayı farklı santrallerde birim enerji 
başına açığa çıkan doğal radyonüklit aktivite konsantrasyonları  arasında 
fark beklenmelidir. 



Yanan Kömürlerin Radyoaktivite İçerikleri 



Uçucu Küllerinin Radyoaktivite İçerikleri 



Dip Küllerinin Radyoaktivite İçerikleri 



Batı Anadolu Termik Santralleri Çevresinde Karasal Gama Doz 
Hızı ve  Yıllık Etkin Doz Eşdeğeri 

Termik Santral

Doz Hızı (nGy/h) AEDE (µSv)

SoCPP 54 66

YaCPP 57 70

YeCCP

KeCPP
54 67

OrCPP 50 61

SeCPP 42 51

TuCPP 49 61

ÇaCPP 58 72

UNSCEAR

Raporları (1982; 

1993; 2000)

57( 18-93) 70



Kömür Depolama ve Kül Atık  Alanlarında Maruz Kalınan 
Karasal Gama Doz Hızları

Termik Santral Karasal Gama Doz Hızları ( nGyh-1 )

Kömür Depolama 
Alanı

Kül Atık Alanı

Açık Alan Kül AtıkHavuzu/ 
Örtülü Alan 

SoCPP 110 177 57

YaCPP 68 214 68

YeCPP 74 164 55

KeCPP 123 350 112

OrCPP 105 238 69

SeCPP 52 96 40

TuCPP 107 179 59

ÇaCPP 67 - 57



 Kömür yakıtlı termik santrallerin bir kısmının çevresinde
atmosfere 222Rn yayan kül dağları bulunmaktadır ve bu kül atık
alanları uzun yarı ömürlü 238U ve bozunum ürünleri nedeni ile on
binlerce yıl 222Rn üretmeye devam edecektir. Bu anlamda, daha
gerçekçi radyolojik risk tahmini için, oldukça büyük alanlar
kaplayan kül depolama ve kül atık havuzlarında radon emanasyonunu
da içeren detaylı incelemelerin ve ölçümlerin yapılmasını öneriyoruz.
Bunun yanı sıra, ekosistemlerin karşılıklı bağımlılığı ve geçirgenliği
nedeni ile bu alanların yakınında bulunan tarım alanları ve su
kaynaklarında, radyonüklitlerin birikimi, hareketi ve taşınması
üzerine bilgi sağlayacak radyoekoloji çalışmalarının yapılmasının
çevre kalitesi ve insan sağlığı açısından yararlı olacağı kanısındayız.
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