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 Kirleticilerin topraklarda birikmesinin sadece toprak verimliliği ve 

ekosistem fonksiyonları üzerinde değil aynı zamanda besin zinciri yoluyla hayvan ve 

insan sağlığı üzerinde de önemli etkileri vardır. Toprak kirliliği endüstri, madencilik 

ve diğer insan aktivitelerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla küresel bir problem 

halini almaktadır. Kirlenmiş toprağın karmaşık fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özellikleri ile kirleticilerin toprak ortamındaki davranış ve ilişkilerine ait bilgilerin 

kısıtlı olması gibi faktörler temizleme maliyetlerini yükseltmektedir.  

 Bu çalışmada birçok literatürden elde edilen bilgilerle toprakların nasıl 

kirlendiği ve kirlenmiş toprakların hangi metotlarla ıslah edilebileceği üzerinde 

durulmuştur. Sonuç olarak kirleticileri tanımak, bunların topraklarda nasıl bir 

etkileşim oluşturduğunu anlamak ve kirleticilerin tipine ve yapısına göre toprakları 

da değerlendirerek en uygun ıslah teknolojisinin belirlenmesi açısından önem arz 

etmektedir.  

Anahtar kelimeler; Toprak kirliliği, Islah teknolojileri. 
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 Pollutants accumulation in soils has an important influence not only on the 

fertility of soils and functions of ecosystem but also on the health of animals and 

human beings via food chains. Soil pollution is increasingly becoming a global 

problem with the industry, mining activity and other human activities. Some factors 

such as complex physical, chemical and biological properties of contaminated soils 

and limited information about behavior and relations of pollutants in soil media 

increase the cost of remediation processes. 

 In this study, informations produced from a lot of literatures insisted on how 

soils polluted and can be remediated with which technologies that this polluted soils. 

Finally, to know contaminants in soils, how contaminants interact with soils and type 

and structure of pollutants with soil structure are very important in that determinate 

of technologies of remediation. 

Key words: Soil pollution, technologies of remediation. 
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1. GİRİŞ 

 
 20. yüzyılın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin 

hızlanması ile birlikte hızla artan dünya nüfusunun oluşturduğu etkiyle doğal 

kaynaklar, ekosistemler büyük ölçüde tahrip edilmiş, kirletilmiş ve bunların 

sonucunda toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır.  

 Daha önceki asırlarda kullanılan güç ve enerji kaynaklarının yetersiz olması, 

nüfusun ve endüstrileşmenin henüz gelişmemesi sebebiyle diğer çevre faktörlerinde 

olduğu gibi topraklarda da herhangi bir kirlenme söz konusu değildi. Bu etkenlerin 

hızla gelişmesine paralel olarak toprak kirliliği de artmaya başlamıştır. 

 Toprak kirlenmesini basit bir olay gibi görmek hiç de akıllıca değildir. 

Çünkü bir toprağın kirlenmesi yaşayan tüm canlı organizmaları etkilemekte ve besin 

zincirinin son halkası olan bizleri yani insanoğlunu da ciddi anlamda tehdit 

etmektedir. Günümüzde böyle önemli bir konu üzerinde bir yandan toplumun 

bilinçlendirilmesi ve hukuki düzenlemeler ile birlikte bilimsel çalışmaların yapılması 

daha çok önem arz etmektedir.  

 Çevre kirliliğinin diğer boyutları olan su ve hava kirliliğinin de sonuçta 

toprak kirliliğine yol açtığı unutulmamalı ve bu doğal varlıkların korunması önemli 

bir diğer konudur. 

 Bilindiği gibi çevre sorunlarının büyük bir kısmı doğanın yanlış 

kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Doğanın temel unsurlarından olan toprağın 

kirlenmesi, birçok çevre sorunlarının da ana boyutunu oluşturmaktadır. Çünkü, 

insanlar dünya üzerinde var oldukları andan itibaren doğrudan yada dolaylı olarak 

toprağa bağımlı kalmışlar ve böylece toprak insanoğlunun asla vazgeçemeyeceği bir 

unsur olmuştur. 

 Genel boyutuyla ele aldığımızda toprak kirliliği, toprağın fiziksel,  kimyasal 

ve biyolojik yapısının insan aktiviteleri sonucu bozulması olarak tanımlanabilir. 

Dünya üzerindeki bütün topraklar farklı oranlarda kirletilmesine karşın, yaşayan 

organizmalara en fazla risk oluşturan kirleticileri içine almaktadır. Bu nedenle 

topraktaki kirlenmenin oranını, neden olan kirleticileri, oluşturduğu riskleri belirleyip 

toprağın en uygun şekilde temizlenmesi ve kontrol altına alınması önemlidir. 
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 Ülkemizde toprak kirlenmesi konusunda yapılan çalışmalar, bu konuda daha 

bilinçli ve hassas olan ülkelere nazaran maalesef çok geri kalmıştır. Tabii bunun 

yanında kirlenmiş bir topraktaki kirlilik boyutunu belirlemek ve ıslah etmek fazla 

zaman ve büyük maliyetler gerektirmektedir.  

 Hepimiz toprak olmadan yararlı besinlerin hiç birini elde edemeyeceğimizi 

iyice anlarsak zaten çevre ve toprağın önemini iyice kavramış olur ve onu koruruz. 

Fakat yakın zamana kadar bu bilinci iyice oturtup çevre ve topraklarımıza karşı 

sorumluluklarımızı bilmeye başlamazsak zaten giderek sınırlanan kullanılabilir 

topraklarımızı da geriye dönüşümsüz olarak kaybedecek ve gelecek nesiller için bir 

şey kalmayacaktır. 

 Bu çalışmada toprakların nasıl kirlendiğini, kirletici maddelerin toprakla 

etkileşimleri ile kirlenmiş alanların hangi yol ve yöntemlerle ıslah edilebileceğini 

belirleme ve gelecekte ülkemizde yapılacak olan bu tip çalışmalara bir nebze katkıda 

bulunmak amaçlanmıştır. 
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2. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN ÖNEMİ 

 
 Toprak, ana materyal adını verdiğimiz kayaçların, organik atıkların uzun bir 

süreç içinde birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik olay ve etkenlerle parçalanıp 

ayrışması sonucu ortaya çıkan ve dinamikleri devam eden doğal bir varlıktır. 

Topraklar; insan, bitki ve hayvanların üzerinde durdukları, insanların yaşamlarını 

devam ettirecekleri tek yerdir.  

 Buna karşılık yeryüzünün sadece ¼ ‘ü karalarla kaplı olup bu alanların 

dağlık, çöl, çoraklık vb birçok doğal kısıtlılık sebebiyle çok az bir miktarı tarımsal 

üretime başka bir deyişle insanların kullanımına uygundur. Bir gün toprak alanları, 

bir yandan kentleşme ve altyapı (endüstriyel yapılar, yollar, havaalanları vb) alanları 

olarak kullanıma açılırken diğer yandan kirlilik gibi çok ciddi bir çevre sorunu ile 

karşı karşıya kalınmaktadır. Her şeyden önce toprak kirliliğini incelerken toprakların 

alan olarak arttırılamadığı ve toprakların ikamesinin mümkün olmayan kaynaklar 

olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Yine kirlenmiş bir toprağın pratik 

olarak temizlenmesinin mümkün olmadığı bu alanların terk edilmekten öteye bir şey 

yapılamayacağı unutulmamalıdır. Çevrenin diğer unsurlarından su ve hava 

kirliliğinde ise kirliliğin ortadan kaldırılması çok daha kolay ve mümkündür. 

 Tarımsal üretimin miktar ve kalitesini arttırmak amacıyla ticari gübreler, 

pestisidler, toprak düzenleyiciler ve hormonların kullanılması katı ve sıvı atıkların 

deşarjı, atık çamur uygulamaları, kirli suların tarımsal sulamada kullanılması, 

atmosferik çökelmeler ve radyoaktif serpintiler gibi girişimler sonucu topraklar 

kirlenmektedir. Bunun sonucu toprakların verimli ve sorunsuz kullanılabilme 

yeteneklerinin limitleri daralmakta ve her geçen gün sorun artarak devam etmektedir. 

Diğer taraftan toprakların doğal yapıları içinde bulunan asbest vb serbest kirleticiler 

toprak kirliliğinin başka bir sorunudur. 

 Toprak kirliliğine sebep olan doğal ve insan aktivitelerine bağlı olarak 

topraklara karışan kirleticileri genel olarak; organik (pestisidler, hormonlar) ve 

inorganik (ağır metaller vb.) bileşikler ve radyoaktif atıklar şeklinde 

gruplandırabiliriz. Toprak kirliliğinin çevre sağlığı açısından en önemli etkisi; 

topraktaki kirleticilerin bitki bünyesine geçerek bu bitkilerin ya doğrudan ya da bu 
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bitkilerle beslenen hayvanların besin olarak tüketilmesi sonucu insan bünyesine 

geçmesidir. Bundan başka özellikle çiftçi (üretici) sağlığı açısından kirlenmiş 

toprakla derinin temas etmesi, kirlenmiş toprak tozlarının yutulması, toprakta 

özellikle kuruma esnasında buharlaşan civa vb kirleticilerin teneffüs edilmesi gibi 

tam olarak boyutları ve sonuçları yeterince araştırılmamış bir çok muhtemel sağlık 

sorunu vardır.  

 Toprak kirliliğinin diğer önemli bir yönü sekonder olup özellikle su kirliliği 

açısından büyük önem taşımaktadır. Topraktaki kirleticiler sızarak yer altı sularını, 

yüzey akışları ve erozyonla da yüzey su kaynaklarına taşınarak önemli ve ciddi 

sorunlara neden olmaktadır. 

 Toprak bünyesi, dinamik olup son derece yüksek tamponlama gücüne sahip 

bir sistemdir. Yani toprağa giren bir kirletici koloidal yüzeyler adını verdiğimiz 

kuvvetler tarafından çok sıkı bir şekilde tutulmaktadır. Böylece zararlının etki ve 

sistemin tepkisi çok uzun bir süreç içinde ortaya çıkmakta ve hatta bazen herhangi 

bir etki görülmemektedir. Ancak bu tutma sonsuz olmadığı gibi topraktan toprağa 

değişmekte olup özellikle kumlu toprakların kapasitesi yok denecek kadar azdır. 

 Bu durum; toprak kirliliği, sağlık ve çevre etkileri gibi konuların, su ve hava 

kirliliği gibi diğer çevre sorunlarına göre daha az araştırılmış olmasına neden olduğu 

söylenebilir. Ancak toprakların bu gücünün biz insanlar için büyük bir şans olduğunu 

toprak konusunda son derece hassas ve dikkatli davranmamız gerektiğini 

unutmamalıyız. Kirlenmiş bir toprak için pratikte onu terk etmekten başka 

yapabilecek bir şey olmadığı ve sonun başlangıcı olduğu bilinmelidir. Toprak 

kirliliğinin tespitinde ve değerlendirilmesinde oldukça çok parametre yada faktörün 

göz önünde tutulması gerekmektedir. Çünkü toprakta; fiziksel, kimyasal, 

fizikokimyasal, biyokimyasal ve biyolojik olayların karmaşıklığı içerisinde doğal bir 

denge vardır. Bütün bunlar sınırlı kaynaklar olması nedeniyle toprakların insanların 

geleceği açısından büyük önem taşıdığını, toprak kirliliğinin özellikle insan ve çevre 

sağlığı açısından son derece önemli bir çevre sorunu olduğunu göstermektedir. 
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3. TÜRKİYEDE TOPRAK KİRLİLİĞİ VE ÖNEMİ 

 
 Ülkemizdeki çok çeşitli jeolojik yapı, iklim, bitkisel, örtü ve topografik yapı 

nedeniyle çok farklı toprak gruplarına sahip, ender ülkelerden biridir. Ülkemiz 

nüfusunun az olduğu cumhuriyetin ilk yıllarına ait dönemlerde kurala uygun olarak I-

IV ncü sınıf araziler işlenmekteydi. Özellikle II. Dünya savaşından sonra artan 

mekanizasyona bağlı olarak mer’a ve ormanlardan açılan araziler işlenmeye 

başlanmıştır. 1934 yılında 11.677.000 hektar olan tarım arazisi, bu gün 27.699.000 

hektara ulaşmıştır. Bu durum bir yandan erozyonu arttırırken diğer taraftan 

mer’aların azalmasına ve buna bağlı olarak hayvancılığı olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bu gün yurdumuzun toprakları işlenebilir yada tarıma açılabilir toprak kaynağı 

kalmamış 19 dünya ülkesinden biridir. Ülkemiz topraklarını toprak kirliliği açısından 

değerlendirdiğimizde; her şeyden önce ülke topraklarının, en büyük ve önemli 

sorunlarının başında erozyon gelmektedir. Ekonomik gerekçeler ve insanların yüksek 

gelir elde etme isteği sonucu tarım arazileri amaçları dışında kullanılarak 

(sanayileşme, kentleşme vb.) elden çıkmıştır. Öte yandan kurulan bu tesisler yakın 

çevre arazileri için önemli kirletici kaynakları oluşturmaktadır. Gerek tarla ziraatı 

gerekse son yıllarda artan örtü altı yetiştiriciliğinde ürün miktarı ve kalitesini 

arttırmak için kullanılan gübre, pestisit, hormon vb kirleticiler önem taşımaktadır. 

Kirlenmiş suların tarımsal sulamada kullanılması sonucu kirleticiler (mikrobiyolojik, 

ağır metaller vb) toprak bünyesine geçmektedir (Gediz ovasındaki bor kirliliği gibi). 

 Ülkemizin bazı bölge (özellikle İç Anadolu yöresinde) topraklarının doğal 

yapılarında bulunan asbest gibi insan sağlığı açısından önemli kirleticiler ciddi bir 

risk faktörünü oluşturmaktadır. Öte yandan Türkiye topraklarının büyük bir 

bölümünde toprakların tamponlama kapasitelerini etkileyen pH, kireç ve kil gibi 

kimyasal ve fiziksel özellikler açısından bir çok ülke topraklarına göre oldukça iyi 

olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Karadeniz bölgesi, Çukurova ve Gediz havzası 

toprakları diğer bölge topraklarına göre daha dikkatli davranılması gereken bölgeler 

olduğu söylenebilir. Ancak ülkemiz topraklarına yönelik toprak kirliliğinin önemi, 

boyutları, çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri konularında kapsamlı çalışmalar 
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bulunmamaktadır. Çalışmalar daha çok akademik seviyede yapılıp uygulamaya 

yönelik değildir. Burada ortaya çıkan sorunları sıralayacak olursak; 

 -  Her şeyden önce yaygın ve şiddetli erozyonun devam etmesi,  

 - Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanım sonucu bu bölgelerde kurulan 

sanayi tesisleri ve yerleşim alanlarından çıkan kirleticilerin özellikle yakın çevredeki 

tarım arazileri için önemli bir kirlilik riski oluşturması, 

 - Doğal yapılarında sağlık açısından zararlı maddeleri içeren toprakların 

bölgelerin sınırlarının ve envanterlerinin çıkarılmamış olması, 

 - Toprak kirliliğinin önemi, boyutları, çevre ve sağlık üzerine olan etkileri 

gibi konularda yapılmış geniş çaplı araştırmalara göre yetersiz olup envanterler ve 

bilgiler eksiktir, 

 - Toprak kirliliğinin önlenmesi, kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesine 

yönelik yönetmeliğin uygulanabilirlik ve teknik kapasite olarak yetersiz olması, 

 - Kurumlar arası koordinasyon eksikliği, gibi sorunlar öncelikli olarak 

sayılabilir.
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4. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN SEBEPLERİ 

 

 Toprak kirlenmesinin başlıca sebepleri: Kazalar, bilerek atılan veya dökülen 

tehlikeli madde ve atıklar, atmosferden yağış ve rüzgâr yolu ile toprağa gelen 

kirleticiler olarak sıralanabilir. Toprak kirlenmesine yol açan prosesler doğal ve insan 

yapımı olarak da ikiye ayrılabilirler. Kirletici kaynakların en önemlisi insan 

faaliyetleri sonucu meydana gelen kirliliktir. İnsan faaliyetleri sonucu meydana gelen 

kirlilikte evsel, tarımsal ve endüstriyel nitelikli olarak üç kategoriye ayrılabilir. 

 Evsel nitelikli atıklar, katı veya sıvı halinde olabilir. Katı atıklar ülkemizde 

çoğunlukla gelişi güzel atılmakta, düzenli ve sıhhi depolama veya bertaraf etme 

henüz yeni kullanılmaktadır. Evsel nitelikli atıkların içinde piller, muhtelif çeşitte 

yağlar, çözücüler ve boyalar bulunmaktadır. Çöplüklerden yağmur suları ile sızan 

veya taşınan kirli sular yeraltı ve yüzeysel suların kalitesini etkilemektedir. Sıvı evsel 

atıklar büyük bir çoğunlukla arıtılmadan alıcı su ortamlarına veya fosseptik 

çukurlarına deşarj edilmektedir. Fosseptik çukurların tasarımı ve kontrolü ile ilgili 

geniş ve kapsamlı bir kanun ve yönetmelik henüz bulunmamaktadır. Örneğin, yeraltı 

su tabakasının yüzeye yakın olduğu bölgelerde kurulan fosseptik sistemleri yeraltı 

suyu ile doğrudan irtibatta olabilir ve deşarjlar yeraltı suyunun kalitesini etkileyebilir. 

İçme suyu kullanımı için açılan ve derinliği az olan kuyulardan elde edilen suların 

insan dışkısı ile kirlenmesi de çok yaygın bir problemdir. 

 Endüstriyel atıklar (katı ve sıvı) rasgele atıldıklarında veya 

depolandıklarında, çok ciddi toprak kirlenmesine yol açmaktadırlar. Amerika 

Birleşik Devletlerinde endüstriyel atıkların atıldığı eski depolar ve boş araziler bir 

müddet sonra çok önemli bir kirlilik kaynağı (toprak, yeraltı ve/veya yüzeysel su 

kirliliği) olarak ortaya çıkmıştır ve şimdi çok paralar harcanarak incelenmekte ve 

temizlenmeye çalışılmaktadır (Arman, 1986). Bu tür depoların ve arazilerin sayısı 

binlercedir ve temizlenmeleri (savunma ve enerji bakanlığı sahaları dahil) yüzlerce 

milyar dolar gerektirecektir. Fortune Magasine’ de çıkan bir yazıya göre (Main 

1986), kirlenmiş sahaların temizlenmesinin 50 yıla kadar süreceği ve 300 milyar 

dolar civarında (1986 bazında) bir paranın gerektireceğini belirtmektedir. Ülkemizde 

de endüstriyel atıkların bertarafı, çoğunlukla rasgele ve düzensiz/korumasız 
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olmaktadır ve Amerika'da yaşanan problemlerin aynısı Türkiye'de de maalesef 

yaşanacaktır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 27 Ağustos 1995'de 

yürürlüğe girmiştir, fakat uygulanabilmesi için gerekli altyapı oluşturulmadığından 

ve eğitim verilmediğinden tesirli olmamakladır.  

 Ayrıca, endüstri atıklarının emniyetli bir şekilde depolanacağı veya bertaraf 

edileceği tesisler dahi Nisan 1996 itibariyle henüz mevcut değildir. Türkiye'de ilk 

tehlikeli atık yakma tesisi (özel fabrikalar hariç) İzmit'te kurulmuştur; yıllık 

kapasitesi 50.000 ton olup deneme işletmesi safhasındadır. Ülkemizde tehlikeli 

atıkların yıllık üretimi 2,5 milyon ton olarak tahmin edilmektedir (DİE, 1 992). 

Tehlikeli ve toksik endüstri atıklarının emniyetli arıtımı ve bertarafı ile ilgili gerekli 

eğitimde endüstride ve resmi kuruluşlarda çalışanlara genellikle verilmemektedir. 

Tehlikeli/zararlı madde kullanım yerleri ve depoları (yeraltı ve yerüstü tankları) 

toprak kirlenmesine çok müsait olan yerlerdir. Dolma ve boşaltma işlemleri sırasında 

veya depolarda/hatlarda meydana gelen sızıntılar veya anî deşarjlar yolu ile 

tehlikeli/zararlı maddeler ve atıklar toprağı kirletebilirler. Bidonların üstü açık 

ortamda ve doğrudan toprağın üstünde depolanması ciddi toprak kirlenmesine yol 

açabilir. En çok rastlanan kirletici maddelerin başında petrol ürünleri (yakıtlar, 

yağlar, solventler vs.) gelmektedir. PCB yağları ihtiva eden elektrik transformatörleri 

kaza sonucu (yangın, dökülme, vs.) toprağın PCB'ler ile kirlenmesine neden olabilir.  

 Atmosfere emisyon ile yayılan kirleticiler (kurşun ve civa gibi ağır metaller, 

polinükleararomatic hidrokarbonlar (PAH), PCU'ler, Dioxin, vs.) yağmur yolu ile 

tekrar toprağa veya yüzeysel sulara dönmektedir.  Örneğin, bazı Kuzey Amerika 

göllerinde tutulan balıklarda yüksek konsantrasyonda civa bulunmuştur (Magner, 

1996). Bu kirlenmenin başta, gelen kaynağı ise atmosferdeki kirlilik olarak 

belirlenmiştir. Evsel katı atık yakma tesislerinin ve kömür yakan enerji santrallerinin 

önemli civa emisyon kaynağı olduğu saptanmıştır. Atmosfere verilen yakma gazları 

sonucu oluşan asit yağmuru (acid rain) ise toprağın pH'sını olumsuz etkileyebilir ve 

toprakta bulunan kirletici maddelerin hareketliliğini ve taşınmasını kolaylaştırabilir. 

Tarımsal faaliyetler de önemli kirletici kaynaklandır. (Water Environment 

Federation, 1996). U.S. EPA araştırmasına göre tarım alanlarında sızan yada yüzey 

akışına geçen yağmur suları, göller ve akarsular için en önemli kirlilik kaynağı teşkil 
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etmektedir. Tarım alanlarında verimi arttırmak için kullanılan gübreler ve zirai 

mücadele ilaçları (pestisitler, herbisitler) bilinçsizce ve yanlış kullanıldığında 

(gerekenden çok miktarda veya yanlış zamanda) toprak kalitesini ve dolayısıyla 

yeraltı ve/veya yüzeysel suların kalitesini etkileyebilir. Yağmur suları ile topraktan 

yıkanan azot ve fosfor bileşikleri yüzeysel sularda ötrifikasyona neden olmaktadır. 

Yeraltı sularının nitrat ve pestisitler ile kirlenmesi çok sık rastlanan bir problemdir. 

 Kirlenmiş zeminlerin üzerinden akan yağmur suları kirletici maddeleri de 

beraberinde taşıyıp yüzeysel suların kirlenmesine yol açmaktadır. Örneğin, yağmur 

suları yollardan ve açık otoparklardan yağ, toz ve ağır metal gibi kirleticileri 

beraberinde taşımaktadır. Kirletici maddeleri taşıyan yağmur suları da civardaki 

yüzeysel suları (nehir, göl vs.) ve yeraltı sularını etkileyebilirler. U.S. EPA 

araştırmasına göre yerleşim bölgelerinden yıkanan yağmur suları çok önemli kirlilik 

kaynağı teşkil etmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırmalarda bu 

yoldan meydana gelen kirlenmenin toplam kirlenmeye katkısının borulardan veya 

kanallardan yapılan deşarjlardan çok daha fazla olduğu saptanmıştır. Kirlenmiş 

zeminlerden yağmur sularının etkisi ile aşağıya sızan/taşınan kirletici maddeler çok 

değerli bir içme suyu kaynağı olan, yeraltı sularının da kirlenmesine yol açmaktadır. 

(Freeze-Cherry,  1997 ve U.S.Office of Technology, 1984). Ayrıca kirlenen 

yeraltı suyunun deşarj noktası bir yüzeysel su ise, yüzeysel suyun kalitesi de kötü 

yönde etkilenebilir.  

 Toprak kirlenmesinin en önemli etkileri: 

 l. Kirletici madde içeren tozların ve uçucu organik maddelerin solunum yolu 

ile vücuda girmesi.  

 2. Kirlenmiş toprakların ağız yolu ile vücuda girmesi. 

 3. Yüzeysel suların yağmur sularıyla kirlenmesi. 

 4. Yeraltı sularının sızma sonucu kirlenmesi. 

 5. Bitkilerde kirletici maddelerin birikimi 

 6. Uçucu organik bileşiklerin buharlaşma sonucu atmosferi kirletmesi olarak 

sıralanabilir. 
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4.1. Toprak Kirlenmesinde Sınır Değerler ve Kalite Sınıfları 

 
 Kirlenmenin hangi boyuttan sonra insan veya çevre sağlığına zararlı olacağı 

ve dolayısı ile ıslahın hangi temizlik mertebesine erişmesinin gerekli olduğu halen 

yoğun bir araştırma ve tartışma konusudur. Risk değerlendirilmesi, araştırmaların ve 

alınan kararların önemli bir parçası haline gelmiştir. Çoğunluğu gelişmiş olan 

ülkelerin resmi çevre organları toprakta kirletici maddeleri ve bu maddelerin toprakta 

bulunması emniyetli olan konsantrasyonlarını (ıslah hedeflerini) listeler halinde 

hazırlamışlardır (U.S EPA, 1995). Bu listelerde gözüken büyük ölçüdeki 

değişkenlikler ve değerlendirmede uygulanan yöntemlerdeki farklılıklar bu konunun 

çok karmaşık ve halen gelişmekte olduğunu göstermektedir. 

 New Jersey Eyaleti (A.B.D.) Çevre Dairesi tarafından kirlenmiş sahalar için 

ıslah standartları taslak olarak 1992’de yayınlanmıştır. Yoğun eleştirmelerden ve 

yorumlardan dolayı bu standart taslağı 1994 yılı itibariyle geri çekilmiştir ve şimdi 

bir rehber olarak kullanılmaktadır. Dünya çapında toprak kirletici konsantrasyonları 

ile ilgili herhangi bir standart oluşturulmamıştır ve oluşturulması da mümkün 

gözükmemektedir. Kirletici maddelerin taşınması ve bu maddelere zaman içinde ne 

olduğu yoğun araştırma konularıdır. Veri tabanlarında ve modellemede halen büyük 

eksiklikler bulunmaktadır. Sorulan sorulara ve alınması gereken kararlara yönelik 

soruların cevabı kolay olmayacaktır. Her projenin detaylı bir inceleme, 

değerlendirme ve fayda-maliyet analizi gerektireceği gözükmektedir. Kirlenmiş 

toprakta bulunan maddeler yakındaki bir yüzeysel suyun veya yeraltı suyunun 

kalitesini etkileyecek ise (belirlenmiş kaliteyi korumak için konulmuş sınır değerlerin 

aşılması), bu kirleticilerin taşınması kontrol altına alınmalı veya kirlenmiş zemin 

gereken seviyeye kadar temizlenmelidir. 

  
4.2. Toprak Kirlenme Seviyesinin Belirlenmesi 

 
 Kamuoyuna duyurulmuş kazalar hariç, kirlenmiş sahaların ilk olarak 

keşfedilmesi için bir mekanizma gerekir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yürürlükte olan bazı kanunlar ve yönetmelikler (Örneğin Resource Conservation and 

Recovery Act (RCRA),  Comprehensive Environmental Responsc Compensation and 
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Liability Act (Cercla), Clean Water Act (CWA), Safe Drinking Water Act (SDWA), 

Toxic Substances Control Act (TSCA) ve Underground Stroge Tank (UST) 

Kanunları) kirlenme potansiyeli olan sahalarda ve tesislerde bazı araştırmalar ve 

periyodik gözlemler gerektirir. New Jersey Eyaletinde 1984 senesinde yürürlüğe 

giren bir kanun (Environmental Cleanup Responsibility Act (ECRA) (Arhan,1986) 

endüstriyel tesislerin satılması, kapanması ve/veya transfer edilmesi durumunda bir 

çevre değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır ve bilinen veya keşfedilen kirlenmiş 

toprakların ve suların temizlenmesi gerekmektedir. Bu mekanizma ile son on iki sene 

içinde New Jersey’de kirlenmiş sahaların birçoğu keşfedilmiş ve kirleten şahıs veya 

kurumların tüm masrafları karşılaması zorunlu kılınmıştır. Yeraltı tankları ile ilgili 

kanunlar sayesinde de binlerce delik ve akan tank bulunmuş olup kirlenen zeminlerin 

ıslahı yapılmıştır veya halen yapılmaktadır. U.S. HPA kayıtlarına göre 1995yılı sonu 

itibariyle A.B.D.’de 300.000'e yakın akan tank bilinmektedir ve 250.000'e yakın tank 

içinde ıslah projesi başlamıştır (Water Environrnent Federatlon Highlights. 1996). 

 Kirlenmiş sahaların belirlenmesinde tehlikeli/zararlı maddelerin 

doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve kullanıldığı yerler detaylı olarak incelenir 

ve gerekli toprak ve su örnekleri alınıp analiz edilir. Araştırmanın bu safhasında en 

önemli unsur örnek alma yerlerinin, örnek sayısının ve analiz parametrelerinin 

ekonomik ve yeterli karar verilebilecek derecede olmasıdır. Diğer bir anlamda, 

ekonomik olmayacağından her yerden çok sayıda örnek almak ve akla gelen her 

analizi yapmak mümkün değildir. 

 Fakat gerekli yerlerde yeterli örnek alınmaz ise ve/veya gerekli analizler 

yapılmazsa ıslah gerektiğinde lüzumsuz yere para harcamak gerekebilir. İncelenecek 

yerler, örnek alma noktaları ve yöntemleri, saklama ve analiz metotları A.B.D.'de 

HPA tarafından ve/veya Eyalet Çevre Bakanlıkları tarafından belirlenmiş ve 

yayınlanmıştır (örneğin N.J. Department of Unviromnental Protection, Remedial 

investigation Guide, Mart 1990). Toprak ve su örneklerinin alınması, saklanması ve 

analiz edilmesi hakkında ayrıca bir çok kitap yayımlanmıştır (örneğin U.S. EPA Test 

Methods for Evaluating Solid Waste, SW-846 (Kasım 1986), Methods for the 

Examination of Waters and Associated Materials, iler Majesty's Stationary Off 

(1980) ve Keith (1998). 
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5. TOPRAK KİRLİLİĞİ 

 
 Ana kaynakları ve atıkların bırakıldığı sahayı içine alan kirliliğin ana nedeni 

insan aktiviteleri ile toprağa bırakılan kirleticilerdir (şekil 5.1). Kirlilik süreçleri 

lağım sularıyla sulama ve dolgu alanları gibi kasıtlı yapılan yada sızıntı ve 

döküntüler gibi istenmeden yapılan oluşumlardır. Toprak kirleticileri genellikle iki 

ana grupta sınıflandırılır; bunlar büyük miktarda toprağa bırakılan yada normal 

olarak mevcut bulunan makro kirleticiler ve küçük yada iz miktarda katılmış yada 

genellikle mevcut olan mikro kirleticilerdir, bunlar henüz toprak biyokimyasındaki 

bazı anahtar biyokimyasal reaksiyonların doğasını değiştirme durumundadırlar, bu 

durumu yaratan mikro kirleticiler olabilir. Çok düşük ve sık konsantrasyonlardaki 

zehir kronik etkilere yol açar (Tarradellas ve Bitton, 1997). Topraklardaki kimyasal 

kirleticilerin ana tipleri şekil 5.1’ de özetlenmiştir. 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Şekil 5.1. Topraklardaki kimyasal kirleticilerin ana tipleri (Mirsal, 2004) 

 

 

  

Kirletici tipleri 

Makro kirleticiler 

Asit depoları 

Başlıca fosfor ve 
azot gübreleri 

Mikro kirleticiler 

inorganik organik 

Ağır metaller 
ve tuzları 

Radyoaktif 
maddeler 

Diğer inorganik 
kirleticiler 

pestisitler 

Pestisit 
olmayanlar 
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5.1. Makro Kirleticiler 

 
 Bunlar ekseriyetle gübre tuzları ve iyonlarıyla hem de asit yağmurlarıyla 

toprağa katılırlar. Normal geçmiş değerlerinden ayrılmak için toprak 

kompozisyonuna sebep olan ki onlar genellikle normal bir formda bulunan yada 

yerel ve geçici sıralı moleküllerin katılımı olarak tanımlanır, daha önce bahsedildiği 

gibi makro bitki besin elementleri bileşiklerine dayanan gübreler (örneğin N,P,K) bu 

gruba dâhildir. Topraktaki gübrelerin hareketi birçok faktöre bağlıdır. Şimdiye kadar 

genellikle belli bir topraktaki gübrelerin tüm alternatif geçiş yollarını aşağı yukarı şu 

beş olasılık temsil eder; 

 1-bitki ve hayvan hareketi  

 2-topraktaki adsorbsiyon ve değişim 

 3-drenaj vasıtasıyla çözünebilir formdaki kayıp ve filtrelenme 

 4-buharlaşma ve atmosfer zararı 

 5-erozyon ve akıntı ile katı formdaki yüzeysel kayıp 

 Bitkiler genellikle tüm besleyici bileşiklerini yeniden elde edemezler. Geri 

alma derecesi esas olarak hem toprak ve bitki karakteristiklerine hem de gübre 

tiplerine bağlıdır. Bununla birlikte azotlu gübrelerin tüm dünyada yoğun bir şekilde 

kullanılmasından dolayı en ciddi çevresel problemlerden biri olarak dikkate alınması 

gerektiğini belirtmeliyiz. Yeraltı sularının kirlenmesinde de önemli bir rol oynayan 

bu durum kıtasal ve kıyısal ötrofikasyonu arttırmaktadır. Fosfatlı gübrelerde ayrıca 

ciddi çevresel problemler yaratabilmektedirler. Fosfatlar normal olarak ciddi 

miktarlarda kadmiyum içerirler ve fosfatlı gübrelerin çok fazla kullanıldığı 

topraklarda yoğun olarak bulunabilirler. 

 Stigliani ve Anderberg, (1993)’e göre muhtemel fosfatlı gübrelemeden 

dolayı 1970 (350g/da) ve 1990 (700g/da) arasında Rhine havzası topraklarındaki 

kadmiyum konsantrasyonu iki kat artmıştır. Bunun yanında fosfatın önemli bir kısmı 

deterjanlardaki sodyum polifosfat-alkali kompleksi ve diğer kaynaklar, örneğin 

hayvan gübresi ile topraklara karışmaktadır. Lağım pisliği çamuru bir gübre olarak 

kullanıldığı zaman klorlu pestisitler ve PCB’ye ait atıklar gibi devamlı kimyasalların 

bulunmasından dolayı kirlilik problemleri daha da artmaktadır. Böyle kimyasallar 
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atık çamurunda yoğun halde olabilirler çünkü ısı ile yumuşamış çamurdaki lignin ve 

humik maddelerin hidrofobik grupları ile adsorbe olma eğilimindedirler. Lignin ve 

humik maddelere bağlı böyle gruplar kimyasal ve biyokimyasal süreçleriyle 

bozulmazlar (Liu ve Chawla,1986). 

 
5.2. Mikro Kirleticiler 

 
 Mikro kirleticiler olarak değerleri normal geçmiş değerlere nazaran daha 

yüksek ise topraklarda ağır metallerin toplu olarak bulunduğu anlaşılır. Ağır metaller 

genellikle 6g/cm3 den daha büyük bir atomik yoğunluk ile metaller ve metalloidler 

olarak uygulanır. Bu elementlerin çoğunluğu bitki ve/veya hayvan beslenmesi için 

gereklidir. Bitki metabolizması için gerekli olanlar burada; bor, bakır, demir, 

mangan, molibden, silisyum ve kadmiyum olarak verilebilir ve hayvanlar için gerekli 

olanlar ise; bakır, kobalt, iyot, demir, mangan, molibden, selenyum ve çinko olarak 

sıralanır. Topraklardaki ağır metallerin fazlalığı çevresel problemlere sebep oldu 

gibi, bunların eksikliği de toprak-bitki-hayvan sisteminde ciddi dengesizliklere sebep 

olabilir. Bununla birlikte, topraklardaki ağır metallerin konsantrasyon fazlalığı 

zehirleyici etkide bulunabilir. 
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6. TOPRAK KİRLETİCİLERİNİN ANA TİPLERİ 

 
6.1. Ağır Metaller ve Tuzları 

 
 Topraklardaki ağır metallerin doğal konsantrasyonları esas olarak 

topraklardaki ana materyallerin tip ve kimyasına bağlıdır. Yerkabuğu, bazı 

sedimentler ve genellikle topraklarda bulunan bazı ağır metallerin ortalama 

konsantrasyonları Çizelge 6.1.’de gösterilmiştir. Tablodan, kadmiyum, kalay ve 

civanın insan aktiviteleri ile toprağa bırakılan en fazla metalik kirleticiler olduğu 

sonucuna varabiliriz. Topraklardaki kadmiyumun ortalama konsantrasyonu, 

tabakadaki ortalama konsantrasyonun altı katıdır. Kurşun, cıva ve kalayın 

topraklardaki konsantrasyonları, yerkabuğundaki ortalama konsantrasyonların iki 

katına erişir. 

 Topraklardaki ve bu toprakların ana kayalarında bulunan metal 

konsantrasyonları arasındaki ilişkiler, Bowen, (1979) tarafından araştırılmış ve sonra 

Martin ve Coughtery,(1982) tarafından tartışılmıştır.  

 
 Çizelge 6.1.Yerkabuğu tabakası ve sedimentlerin element bileşimleri. %         

değerlerin dışındakiler ppm olarak alınmıştır.  (Salomons ve 
Förstner, 1984) 

 
Element Ana 

kabuk 
Ana 

sediment 
Ortalama 
ayrışma 

Deniz 
dibi 
kil 

Sığ 
su 

sed. 

Nehir 
suyu 
sed. 

Kum 
taşı 

Kireç 
taşı 

toprak 

Demir 4.1% 4.1% 4.7% 6.5% 6.5% 4.8% 2.9% 1.7% 3.2% 

Titanyum 0.6% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.4% 0.03% 0.5% 

Vanadyum 160 105 130 120 145 170 20 45 108 

Krom 100 72 90 90 60 100 35 11 84 

Nikel 80 52 68 250 35 90 9 7 34 

Çinko 75 95 95 165 92 350 30 20 60 

Bakır 50 33 45 250 56 100 30 5.1 26 

Kobalt 20 14 19 74 13 20 0.3 0.1 12 

Kurşun 14 19 20 80 22 150 10 5.7 29 

Kalay 2.2 4.6 6.0 1.5 2 -- 0.5 0.5 5.8 

Kadmiyum 0.11 0.17 0.22 0.42 -- 1 0.05 0.03 0.6 

cıva 0.05 0.19 0.18 0.08 -- -- 0.29 16 0.1 
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 Potansiyel toksik iz elementler de toprakların kirlenmesine neden olan 

önemli kirleticiler olarak dikkate alınmaktadır. Bu elementler doğada tolerans 

değerlerini aşan bir konsantrasyona ulaştıklarında hızlı bir şekilde ekosisteme 

yayılarak bitkiler-hayvan ve insan için toksik etkilere neden olurlar. Yaşayan 

organizmalara zarar veren, küçük miktarlarda dahi doğal sistemi bozan bu elementler 

Adriano, (1986) tarafından iz elementler olarak tanımlanmıştır.  

 Esas olarak iz elementler toprak ana materyalinde oluşurken insan 

aktiviteleri sunucu topraklara katılım ile birlikte miktarları devamlı olarak 

artmaktadır. Bu katılımlar kimyasal gübreler, endüstriyel atıklar, maden kalıntıları ve 

otomobil emisyon gazları ile olabilmektedir. İz element kirliliğinin ana bir kaynağı 

da belediye kaynaklı atıklardır ( arıtma atık çamuru, lağım pisliği). Başlıca toksik iz 

elementleri belirtecek olursak; Arsenik(As), Bor(B), Krom(Cr), Kadmiyum(Cd), 

Bakır(Cu), Kurşun(Pb), Mangan(Mn), Cıva(Hg), Molibden(Mo), Nikel(Ni), 

Selenyum(Se) ve Çinko(Zn) olarak belirtebiliriz.        

 
6.2. Diğer İnorganik Kirleticiler 

 
 Alüminyum, berilyum ve flor gibi elementler eğer topraklarda aşırı 

miktarlarda bulunurlarsa çevresel kirleticiler olarak dikkate alınır. Temmuz 1988’de 

cornwall’ın camelfort bölgesinde 20 ton alüminyum sülfat istemeden kazayla sulara 

karıştığında alüminyuma dikkat çekildi. Bu durum balık ve diğer aquatik canlılar 

üzerinde ciddi toksik etkilere neden olmuştur (Mirsal, 2004). Topraklarda flor ve 

alüminyumun fazla konsantrasyonlarda olması bazı bitkilerde bu iki elementin 

anormal konsantrasyonlarda olması sonucunu doğurmaktadır. Çay bitkisi flor gibi 

alüminyumun doğal akümülatörlerine bir örnektir. Alüminyum, Alzheimer (senile 

dementia) yada böbrek yetmezliği gibi bazı rahatsızlıklar ile ilişkili tutulur. Hidro 

alüminyum oksidin su arıtma işleminde kullanılmasından beri Dünya sağlık örgütü 

(WHO) içme suyundaki alüminyum konsantrasyonu için tolerans seviyesi olarak 200 

mg/l değerini belirtmiştir. Flor ayrıca diş sağlığını iyileştirmek için içme suyuna 

eklenmesine rağmen içme suyunda 3-6 mg/l’den daha büyük konsantrasyonlarda 

organ deformasyonları olur ki skelestal flourosis denen toksik bir duruma neden 
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olabilmektedir. 10 mg/l’den daha yüksek konsantrasyonlarda sakatlık riski meydana 

gelir. 

 

6.3. Radyoaktif Maddeler 

 
 1954’den beri radyoaktif maddeler ile toprakların kirlenmesinde bir artış 

olmaktadır. Bu maddeler bir takım nükleer reaksiyonlar sonucu doğal yada teknik 

olarak meydana gelirler. Topraklardaki radyoaktivitenin yapay kaynaklarından ayrı 

olarak arz tabakasındaki bazı elementlerin radyoaktif eksikliği sonucu ortaya çıkan 

kozmik radyasyon veya karasal radyasyon gibi radyoaktif maddelerin doğal 

kaynakları, ekili alanlardaki radyasyon emisyonuna yardımcı olur. Sanayi devriminin 

başlangıcından beri son 200 yıldır topraklardaki doğal radyoaktif emisyonların yoğun 

bir şekilde arttığı tahmin edilmektedir. Bu artış esas olarak madencilik çalışmaları, 

yol inşaatı ve diğer inşaat çalışmalarıyla daha üst tabakadaki sedimentlerin yer 

değişmesi nedeniyledir. Ayrıca endüstrilerdeki çimento üretimi ve metal işleme gibi 

endüstriyel faaliyetler, en üst toprak tabakasına ve atmosfere daha fazla miktarda 

serbest radyoaktif maddelerin katılmasına neden olurlar. Sudaki oksijen ve besin 

elementleri sayesinde yaşayan organizmalar ve insanlar tarafından doğal olarak 

meydana gelen radyoaktif parçacıkların adsorpsiyonundan dolayı belirli bölgelerde 

araştırılan radyoaktivitenin geçmiş değerlerinin dağılımı bile daha az veya çoktur. Bu 

ilişkiler Şekil 6.1.’de şematik bir yöntemle gösterilmiştir. Belirli bir bölgedeki zemin 

konsantrasyonunun (doğal kaynaklardaki radyasyon) yoğunluğu, genellikle hem o 

bölgedeki yaygın topografik ilişkilere hem de jeolojik şartlara bağlıdır.  
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                          Şekil 6.1. Radyoaktivitenin doğal kaynakları (Mirsal, 2004). 

 
 Bununla birlikte savaşta ve endüstride nükleer materyallerin kullanılması, 

taşınması, test edilmesi ve temas edilmesinden dolayı ve suni olarak ortaya çıkan 

radyoaktiviteden dolayı toprak kirliliği meydana gelmektedir. Bu duruma istinaden 

bu tip ana kaynaklar, nükleer güç istasyonları, atomik testler, savaş aktiviteleri ve 

başlıca nükleer kazalar. 

 

6.4. Silah Denemeleri ve Savaş Aktiviteleri 

 
 Dünya üzerindeki ilk atmosfer ve yeryüzü kirliliğine neden olan 

termonükleer etki ikinci dünya savaşı sonunda Amerikanın Hiroşima ve 

Nagazakideki nükleer bombardımanı sonucu olmuş ve etkisi günümüze kadar devam 

etmiştir. Özellikle kimyasal silahların çevre ve canlılar üzerindeki etkisi korkunç 

ATMOSFER 

Ra(220),Ra(222),Ra(226) 
Th(228),Th(232),U(238) 
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boyutlara ulaşmaktadır. Ve aynı zamanda yıllarca bu zararlı etkiler devam 

etmektedir. Topraklarda bitki dahi yetişmemekle birlikte insanlarda kanser gibi 

birçok hastalık ve sakatlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu tehlike sadece kimyasal 

silahlarla değil daha öncede değindiğimiz gibi nükleer kazalarla da ortaya 

çıkmaktadır. Buna vereceğimiz en güzel örnek yakın tarihimizde meydana gelen 

(1986) Çernobil kazasıdır. Bu kaza sonucu 1986 yılında, nükleer test yıllarındaki 

(1961–1962) radyoaktif etkiye tek bir kaza sonucu ulaşılmıştır. 

 Almanya’nın Berlin şehrindeki ulusal çevre araştırma merkezi tarafından 

detaylı bir araştırma yapılmıştır. 1958 ve 1992 yılları arasındaki atmosferik 

radyoaktivite ölçümlerinin gösterildiği bu çalışma (şekil 6.2.), atmosferdeki ortalama 

günlük radyoaktivite ve yeryüzünde yapılan nükleer denemeler arasındaki ilişkiyi 

açıkça göstermektedir. 
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 Şekil 6.2. 1958 ve 1992 yılları arasında topraklardaki radyoaktivite 
        (Umweltbundesamt Berlin) (MIRSAL, 2004) 
 

6.5. İnorganik – Organik Karışımlı Kirleticiler 

 
 Bunlar azot formları, fosfor formları, tuzlar ve toksik iz elementler olarak 

ele alınmaktadır. 

 

6.5.1. Azot Formları 

 

 Topraklarda ortaya çıkan başlıca inorganik azot bileşikleri NO–
3, NO–

2, 

değişebilir NH+
4, mineral karışımlı NH+

4, dinitrojen gazı (N2) ve nitroksit olarak 

sıralanabilir. NO–
3, NO–

2 ve değişebilir NH+
4 en önemli inorganik azot bileşikleri 

olarak dikkate alınır ve konsantrasyonları doğal şartlar altında ppm’in 10’da biri 
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kadar bulunur (Allison, 1973). En üst toprak tabakasında N konsantrasyonları yıl 

içinde dalgalanmalar gösterir ve iklim değişiklikleri tarafından etkilenir (örneğin, kış 

aylarında yaklaşık 10 ppm’den, sıcak bir iklimde bahar aylarında yaklaşık 50 ppm’e 

kadar).  Topraklardaki azot dönüşümünü, doğadaki ayrıntılı azot dönüşümünün 

tamamlayıcı bir parçasıdır. Azot topraklarda, ne mikroorganizmalar ile moleküler 

N2’nin fiksasyonuna rağmen nede yağmur suyundaki NH+
4 ve NO-

3’ün geri 

kazanımına rağmen tutulur. Topraklardaki azot dengesi, biyolojik azot fiksasyonu, 

mineralizasyon ve azotun NH+
4 ve NO–

3 gibi organik formlara dönüşüyle 

(amonifikasyon-nitrifikasyon) yada bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından NH+
4 

ve NO-
3’ün kullanılmasıyla (asimilasyon-immobilizasyon) kontrol edilir. Azotun 

önemli bir kaynağı tarımsal alanlara uygulanan gübreler, lağım pisliği akıntıları ve 

atıkların döküldüğü alanlarda oluşan birikintilerdir. Ayrıca, asit yağmurlarından 

oluşan azot formları da topraklarda azot kirliliğine ek bir yük getirmektedir. 

Topraktan azot kayıpları esas olarak ürün hasatı, volatilizasyon (buharlaşma) ve 

yıkanmayla meydana gelir. Ayrıca bakteriyel denitrifikasyon sonucu da ek kayıplar 

olabilmektedir.  

 
6.5.2. Fosfor Formları  

 
 Toprak fosfor formları, organik ve inorganik fraksiyonları içerir ve çeşitli 

reaksiyonlar için farklı çözünürlük ve yarayışlılık ile karakterize edilen bileşiklerden 

oluşur. Topraklardaki en önemli formları, kalsiyum orto fosfatlar, adsorbe edilmiş 

orta fosfatlar ve mevcut fosfatlardır (Lindsay, 1979; Mengel, 1985). 

 Kalsiyum fosfatların oluşumu, yüksek bir Ca konsantrasyonunun bulunduğu 

alkalin koşullar altında daha da artar. Çünkü kalkerli topraklarda pH ve Ca seviyesi 

yüksektir. Ayrıca Ca fosfatlar bu topraklarda baskın stabil bileşiklerdir. Topraklarda 

bulunan çeşitli Ca fosfat bileşikleri belirli çözünürlük ve yarayışlılık seviyeleri ile 

karakterize edilirler. Topraklara gerek yapay ve doğal gübreler ile gerekse atık 

maddelerden katılan fosfor, topraktaki suda çözünebilir fosfor seviyesinde hızlı bir 

artışa neden olur. Bununla birlikte, topraklarda meydana gelen adsorpsiyon ve 

çökelme reaksiyonlarından dolayı zamanla çözünebilir fosforun seviyesi hızla azalır. 

Ayrıca fosforun bitkiler tarafından alınması da topraktaki çözünebilir fosfor 
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seviyesini azaltır ancak bu genellikle çok daha yavaş bir oranda gerçekleşir. 

Topraklardaki çözünebilir fosforun gerçek seviyesi genellikle çok düşük ve toprak 

içerisinde fosforun hareketliliği sınırlıdır (Feigin ve ark., 1991). Gübreler, organik 

düzenleyiciler ve lağım atıkları gibi maddeler de bulunan fosfor toprağa katıldığı 

zaman kısa zamanda toprak fosforunun tamamlayıcı bir parçası haline gelir. 

 Topraklardan fosfor kaybı esas olarak bitki tarafından alınma ve yıkanmayla 

olmaktadır. Fosfatın yıkanması ayrıca fosfor formuna, toprağın özelliklerine ve 

toprak sisteminin içinden geçen suyun miktarına bağlı olarak değişir. Fosfor için 

önemli bir tutulma faktörü toprağın adsorpsiyon kapasitesidir. Bununla birlikte, 

Ryden ve Pratt, (1980) fosfor adsorpsiyonu için toprağın gerçek kapasitesinin 

laboratuar testleriyle tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu göstermişlerdir. 

Topraklar tarafından tutulan fosforda göz önüne alınmış bir diğer faktör de 

çökelmesidir. Ayrıca tarımsal alanlardaki yüzey suyu ile akıp gitmede fosfor taşınımı 

için dikkate alınan bir yoldur. Fosforun zararlı etkileri insan sağlığına olduğu kadar 

toprak ve su yaşamını da olumsuz yönde etkilemektedir (Yaron ve ark., 1996). 

 

6.5.3. Tuzlar 

 
 Topraklara katılan bütün sular gibi toprak sıvı fazı belirli bir tuz içeriği ile 

karakterize edilir. Toprak sıvı ve katı fazları arasındaki iyonların dağılımı toprak 

fazının değişen özellikleri ile yönetilir ve iyon değişim yöntemiyle kontrol edilir. 

İnsan aktivitesinin bir sonucu olarak topraklarda meydana gelen tuz birikimi zaten 

var olan tuz oranını zararlı seviyelere çıkartmaktadır. Potansiyel bir kirletici haline 

gelen anyonlar içinde başlıca göz önünde bulundurulması gerekenler sülfür ve 

klorürdür.
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7. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KAYNAKLARI 

 
 Toprak kirliliği geniş bir alana yayılan birçok faktöre bağlı olarak ortaya 

çıkabilir. Bunlar Şekil 7.1.’de görüldüğü gibi özetlenmiştir.  

 

7.1. Tarımsal Kaynaklı Kirleticiler 

  
 Tarımsal kaynaklı kirleticiler, kimyasal gübreler, diğer gübre çeşitleri ve 

pestisitleri içine alır. Bunlara tarım makinelerinde yakıt olarak kullanılan ve 

istenmeden topraklara dökülen hidrokarbonları da ekleyebiliriz. Daha önce 

değinildiği gibi, kimyasal gübreler ve gübrelemeden kaynaklanan ana kirletici etki, 

ağır metallerin ve bileşiklerinin topraklara katılmasıyla gerçekleşmektedir. Bunlara 

örnek olarak kümes hayvanlarına ait gübre materyalleri kullanıldığında Zn, As, ve 

Cu ile toprak kirlenmesi meydana gelirken, bazı fosfatlı gübreler kullanıldığında da 

As, Cd, Mn,U,V ve Zn topraklara katılmaktadır. Pestisit olarak kullanılan organik 

bileşikler toprak ekolojisi üzerine çok daha fazla zararlı etkiye neden olmaktadırlar. 

Tarımdaki pestisit kullanımı son 40 yılda durmadan artmaktadır. (Tarradellas ve ark., 

1997). Toprakta yaşayan zararlı organizmalara yada bitkilere uygulanan pestisitler 

aşağı toprak katmanlarına doğru hareket edebilirler. Bunun sonucunda da bu zararlı 

bileşikler toprak suyuna veya toprağın gaz fazına katılırlar. 
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Şekil 7.1. Kirlilik kaynakları (Mirsal, 2004). 

 

 Pestisitler ayrıca hayvanlarda ve bitkilerde hücre yapılarına yerleşerek besin 

zincirlerine katılırlar. Bununla birlikte pestisitler üç ana grupta sınıflandırılırlar; 

 1- İnsektisitler; zararlı böcekleri öldürmek için kullanılan kimyasal 

bileşiklerdir. 

 2- Herbisitler; yabancı otları ortadan kaldırmak için kullanılan 

kimyasallardır. 

 3- Fungisitler; mantarlarla mücadele etmek için kullanılan kimyasallardır. 

 

7.2. Kentsel Kaynaklı Toprak Kirleticiler 

 

 Kentsel kaynaklı materyaller ile oluşan toprak kirliliği kentleşmenin kendisi 

kadar eski bir problemdir. Geçmişte insanoğlunun gerek kendi aktiviteleri sonucu 

gerekse diğer aktiviteler (inşaat, yıkım vb.)sonucunda topraklarda kirlenmeler 

olmuştur. Endüstri devriminin başlangıcından önce topraklarda meydana gelen 
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zararlar kontrol edilebilir düzeyde iken, zamanımızda artık çok daha zorlaşmıştır. 

Bridges (1991)’e göre, inşaat materyallerinin (beton, jips, asbest vb.) önemli 

miktarları eninde sonunda toprak suyuna karışmakta ve toprak sularının kimyasında 

değişikliğe neden olabilmektedirler. Bununla beraber kentsel kirliliğin ana 

kaynakları, enerji üretim emisyonları, taşıma araçlarından kaynaklanan kirlilik ve 

atık kullanımıdır.  

 
7.2.1. Enerji Üretim Emisyonları      

 
 Enerji üretim tesislerindeki emisyonlar; COx, NOx, SOx, UOx ve kömürle 

çalışan enerjin istasyonlarından kaynaklanan poli aromatik hidrokaorbonlar ve de 

nükleer enerji istasyonlarındaki radyoaktif maddelerdir. Organik ve inorganik toprak 

kirleticilerinin içeriğinin bir kısmı olan demiroksitler, Cd, As, Pb, Cu, sülfatlar ve 

sülfitler terkedilmiş gaz istasyon alanlarından serbest kalıp topraklara 

katılabilmektedirler. Topraklarda en çok bulunan radyoaktf maddeler, nükleer enerji 

üretiminden kaynaklanan 137Cs ve 134 Cs’dir. Ayrıca Almanya da yapılan çalışmalar 

kül depozitleri vasıtasıyla topraklarda ağır metal kirliliğinin son derece arttığını 

göstermiştir. Ülkenin batı bölümündeki kömürle çalışan enerji istasyonlarından 

kaynaklanan emisyonların oluşturduğu ağır metallerin katılımı çizelge 7.1’de 

gösterilmiştir. 

 
 Çizelge 7.1. Batı Almanya da kömürle çalışan enerji istasyonlarındaki  
             toplam emisyonlardaki ağır metal emisyonlarının katılımı  
                                  (Mirsal, 2004) 
 
         Kirletici                      Katılım (% ağırlık) 
 
     1982   1990  
   
   As  38   27  
   Cd   7   7 
   Cr  12   4 
   Cu  22   8 
   Hg  11   14 
   Ni  5   4 
   Pb  8   1 
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7.2.2. Taşımacılık ve Ulaşım Kaynaklı Toprak Kirliliği 

 
 Şehir merkezleri ve yakınlarında yapılan nakliye aktiviteleri toprak 

kirliliğinin ana kaynaklarından birini oluşturur. Ayrıca dünya genelinde otoban inşaat 

projeleri hızla yayılmakta ve otoban kenarlarına alışveriş merkezleri, benzin 

istasyonları ve otoparklar yapılmaktadır. Daha inşaat çalışmalarının başlangıcında 

kirlilik oluşmakta, yapım sonrası da içten yanmalı motorlara sahip arabaların egzoz 

gazlarının oluşturduğu kirlilik daha da tehlikeli bir hal almaktadır. Bu durum toprak 

üzerinde fiziksel veya kimyasal bir takım zararlı etkilere neden olabilmektedir. 

Richard R. Parizek, (1973) bu etkileri şöyle özetlemiştir;  

 a. Yeryüzü ve yer altı su kaynaklarının etkilenmesiyle su kalitesinin 

bozulması 

 b. Yağlar, kimyasal maddeler ve istenmeden dökülen zararlı madde birikimi 

gibi otoban aktivitelerinden dolayı oluşan kirlilik 

 c. Kışın buzlanmaya karşı kullanılan tuz dahil yabancı ot ve böcek ilaçları 

gibi kimyasal maddelerin kullanılmasını gerektiren durumların oluşturduğu kirlilik 

 d. Otoban yolu inşaatı sırasında kullanılan kimyasalların oluşturduğu kirlilik 

 e. Yol kenarlarına veya tarım alanı yakınlarına dökülen inşaat atıklarının 

oluşturduğu kirlilik. 

 Motorlu taşıtlar ve hava taşıtlarından (özellikle süpersonik olanlar) çıkan 

gazlar toprak kirliliğinde etkili olmaktadırlar. Bu gazlar karbon, nitrojen ve sülfür ile 

bazı ağır metalleri içerirler. Bu kirleticiler partikül olarak direkt veya atmosferden 

yağmurlarla topraklara katılırlar. 

 Çizelge 7.2.’de Almanya Berlin bölgesinde motorlu araçlar tarafından 

yayılan kirleticilerin yıllık miktarı gösterilmektedir, (1993). 
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   Çizelge 7.2. Berlin de motorlu taşıtlardan kaynaklanan yıllık emisyon  
               miktarları (1993) (Mirsal, 2004). 
 
          Emisyon              toplam ağırlık (ton) 

 Hidrokarbonlar 25,461.7 

 Benzen 1,279.5 

 Karbondioksit 3,424,519.4 

 Karbonmonoksit 144,196.5 

 Azot oksit 19,024.8 

 Egzoz partikülleri 1,135.5 

 Lastik aşınım tozları 1,290.9 

 Elementer karbon 873.5 

 Kükürt dioksit 1,398.2 

   

  
 Atmosferdeki fotokimyasal reaksiyonlar ile oksidasyon halinde olan kükürt 

ve azot oksitler HNO3  ve H2SO4 gibi güçlü asitleri meydana getirmek için havadaki 

su damlacıkları ile reaksiyona girerler. Reaksiyonlar sonucu oluşan bu asitler 

topraklarda ve bitkiler üzerinde büyük zararlara neden olurlar bu temel maddeler 

toprağın kimyasal çevre dengesinde de büyük oranda değişiklikler meydana 

getirirler; toprak asiditesinin artması ve pH’nın düşmesi gibi. Toprağın üst 

tabakalarında bulunan besin elementlerinin alt tabakalara yıkanmasıyla beraber kil 

minerallerindeki alüminyum iyonlarının serbest kalmasıyla topraklarda toksik 

elementlerin yoğunluğu artmaktadır. Bu durum Şekil 7.2’de şematik olarak 

gösterilmiştir. 
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Fotokimyasal etki(H2O) MgCO3, Na2CO3, NaCL 

Asit Yağmuru 

Besinlerin yıkanması, toksik Al-iyonlarının serbest bırakılması 

          

 

 

 

 

 
 
 

Şekil 7.2. Asit yağmurlarının oluşumu (Mirsal, 2004) 
 

7.2.3. Atık Madde ve Atık Çamuruyla Oluşan Toprak Kirliliği   

   

 Atık madde ve atık çamuru gibi toprak kirliliğini oluşturan tüm kentsel 

kaynaklı kirleticiler bu çevresel problemde ana rol oynar. İleri düzeyde gelişmiş 

OECD ülkelerinde nüfus artış oranı gittikçe düşmesine rağmen özellikle endüstriyel 

sektörde atık madde üretimi hala artmaktadır. Gelişmekte ve bu düzeyin altında olan 

ülkelerde nüfus artış oranının yüksekliği ile atık madde ve atık çamurunun da artması 

yanında belediye hizmetlerinin de yetersiz olduğu düşünülürse ortaya tehlikeli bir 

durum çıkmaktadır. OECD ülkelerinden Polonya ve Macaristan da bile bu durum 

hala bir problem olarak devam etmektedir. Aşağıdaki tabloda 1993 yılında OECD 

tarafından yayınlanan Fransa ve Türkiye de ki kentsel atık kompozisyonları (%) 

gösterilmiştir. 

 
 Çizelge 7.3. 1993’de OECD tarafından yayınlanan Fransa ve Türkiye’ deki  
             kentsel atıkların bileşimi (Mirsal, 2004) 
 

Ülke 
Kağıt 

Mukavva 

Gıda Bahçe 

Atığı 
Plastikler Cam Metaller 

Tekstil ve 

Diğerleri 

Fransa 30 25 10 12 6 17 

Türkiye 6 64 3 2 1 24 

  
 Bu kentsel atıklar içerdikleri Cd, Cu, Pb, Sn ve Zn gibi ağır metallerin 

topraklara ve yeraltı sularına geçmesiyle de önemli bir kirlilik boyutu ortaya 

NOx, SO2 HNO3, H2SO4 
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çıkarırlar. Daha öncede değindiğimiz gibi hem doğal toprak ortamını hem de su 

kalitesini bozup tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olurlar. Geçekte sırf 

toprakların düzenlenmesi amacıyla atık çamurunun kullanılması avantajlı bir 

yöntemdir. Toprağa fosfor ve azot gibi yarayışlı besin elementlerini ve de organik 

maddeyi sağlar. 
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8. KİRLİLİK MEKANİZMALARI  

 
 Kirleticilerin topraktaki davranış ve etkileşimi toprak ortamındaki bütün 

fazlarda (katı, sıvı, gaz) meydana gelen çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

süreçleri kapsar. Bunlar genellikle üç ana grupta toplanırlar; 

 a. Toprak içerisinde ve üzerinde tutunma 

 b. İnfiltrasyon, diffüzyon ve toprak solusyonlarıyla taşınma 

 c. Toprak içerisinde kimyasal değişimlerin başlaması, transformasyonu ve 

değişim 

 Toprakta taşınan ve yayılan kirleticiler ki, ilk iki grup esas olarak fiziksel 

süreçleri içerirken, üçüncü grup sadece kimyasal ve biyolojik süreçleri kapsar. 

Süreçlere dair 3 grubun şematik bir gösterimi şekil 8.1’de gösterilmiştir. 

 

        

 Diffüzyon ve            diffüzyon ve taşınma

 taşınma  Yüzeysel            yüzeysel  

   tutunma           tutunma 

 Solusyon             uçuculuk 

   çökelme           iyon değişimi  

  oksidasyon/indigenme         biyotik reaksiyonlar ile taşınma       

yer altı suyu ile             Yer altı suyu            yer altı suyu ile 

taşınma                      taşınma 

 

 Şekil 8.1. Toprak-kirletici ilişkilerini gösteren yöntemlerin şematik görünümü  
                (Mirsal, 2004) 
 

 Toprak-kirletici etkileşimlerinin fiziksel süreçleri taşınma ve tutunmayı 

içeren süreçlerdir. Kimyasal süreçler geniş olarak kirleticilerin tipine ve kimyasal 

doğalarına bağlı iken esas olarak ortamın fiziksel parametreleri üzerine bağlıdırlar. 

Süreçlerin her iki grubu karışık mekanizmalara göre daha ileri düzeyde 

sınıflandırılırlar. Toprak kirliliğini kapsayan süreçlerin bir özeti şekil 8.2’de 

verilmiştir. 
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 Toprak içerisinde tutulan kirleticiler, toprak çözeltisine geçebilirler, suya 

karışmayan akışkanlar olarak yerleşebilirler yâda gaz fazına taşınmış olabilirler. 

Serbest kalma oranı ve formu çevresel koşullar kadar, hem kirleticilerin hem de 

ortamın özellikleri tarafından kontrol edilir. Adsorbe olmayan kirleticiler çözünme - 

buharlaşma yoluyla topraktan ayrılabilirler. Birçok biyotik ve abiyotik olay, organik 

oluşumlar ve toprak mineralleri ile karışık etkileşimleri sonucu kirleticilerin 

tutulması için yol gösterebilirler. Birçok araştırmalar tutulan moleküllerin daha fazla 

ya da daha az önemli bir fraksiyonunun serbest kalamadığını ya da en azından yavaş 

bir şekilde serbest kaldığını göstermiştir. Molekülün serbest kalma oranı ve miktarı 

değişkendir. Bu durum ortam-kirletici sisteminin doğasına, deneysel yönteme ve 

çalışılan koşullara bağlıdır. Kirleticilerin davranışları üzerine yapılan çalışmalar ve 

birçok hipotez hala tam olarak aydınlatıcı olamamış ve tam olarak ta 

anlaşılamamıştır.         

 



8. KİRLİLİK MEKANİZMALARI  Bilinç TÜRKOĞLU 

 32 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 8.2. Toprak kirliliğindeki karışık mekanizmaların şematik görünümü            
(Mirsal, 2004) 

 

8.1. Fiziksel Yöntemler ve Kirlilik Mekanizmaları 

 

 Çeşitli kimyasal reaksiyonlar ile maddelerin alıkonulduğu yada orijinal 

kimyasal kompozisyonlarının tutulan miktarlarının değişebildiği yerlerde, toprak 

tanecikleri üzerinde rastlanan kirleticiler, bu taneciklerin yüzeyinde adsorpsiyon 

vasıtasıyla alıkonulmuş yada tanecik yapılarında birikmiş olacaktır. Böylece toprak 

yüzeyinde yada çatlakları arasında tutulan kirleticiler, organik, inorganik yada her 

ikisinin karışımı olabilirler. Solusyonlar, suya karışmayan akışkanlar yada asılı 

parçacıklar olarak çeşitli fiziksel durumlarda topraklara ulaşırlar. Toprak ile ilişkili 

mekanizmalar, kendi fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi, toprak ortamında baskın 

olan fiziksel parametrelere, örneğin; sıcaklık, toprak suyunun tuzluluk yada nem 

içeriğine bağlı olacaktır. Olağanüstü etkileşimleri ve adsorpsiyon, toprak tanecikleri 

Kirleticilerin katılımı 

tutunma infiltrasyon Kimyasal 

Adsoptif 
tutunma 

Fiziksel 
adsoprsiyon 

Kimyasal 
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yakalama 
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yüzeyinde tutulan kirleticilerin en önemli fizikokimyasal mekanizmaları olarak göz 

önüne alınır. Bu durumlar aşağıda kıskaca ele alınacaktır. 

 

8.1.1. Adsorptif Tutunma 

 

 Kirletici moleküller, iki yolla toprak tanecikleri yüzeyinde alıkonulmuş 

olabilirler. Fizikosorpsiyon olarak da bilinen fiziksel adsorsiyonda, kirletici 

molekülleri Van der Waals kuvvetleri vasıtasıyla toprak tanecikleri yüzeyinde 

tutunmuş olacaklardır.  

 Kimyasal sorpsiyon ya da kimyasal adsorpsiyonda, kirleticiler, kimyasal bir 

bağ (genellikle kovalent) formasyonunun sonucu olarak tanecik yüzeylerine kendileri 

bağlanırlar. Bu nedenle fiziksel adsorpsiyona göre bağ enerjisi çok daha fazladır. 

Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon arasındaki farklılığı ayırt etmek çok zor olmasına 

rağmen, kimyasal olarak adsorbe edilen materyal için bu ilişki tersine çevrilirken, 

sıcaklığın atması ile fiziksel olara adsorbe edilen materyalin miktarının azaldığı 

söylenebilir. 

 Normal olarak çeşitli adsorbentler toprak ortamında doğal olarak 

bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak, kil mineralleri, zeolitler, demir ve mangan 

hidrat oksitler, alüminyum hidroksit, humik maddeler, bakteriyel mukoza maddeler 

ve bitki kalıntıları. Birçok kaya formatındaki minerallerde örneğin, mikalar, 

feldspatlar, bazı piroksenler ve bazı amfiboller kirletici maddeleri tutabilen iyi birer 

adsorbentler olarak dikkate alınır. 

 Genelde kil mineralleri ve kolloidlerin yabancı molekülleri yüzeylerinde 

tutma yetenekleri özellikle yüksek yüzey enerjilerine ve bazı fonksiyonel gruplar 

vasıtasıyla oluşan net bir yüzey yükü mevcudiyetine atfedilir. Böyle net yükler 

adsorbent materyalin yüzeylerindeki iyonik kirleticileri çeker. Bunu yanında, iyonik 

olmayan kirleticiler toprak tanecikleri vasıtasıyla adsorbe edilmiş olabilirler. 
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8.1.1.1. İyonik Kirleticilerin Adsorbsiyonu 

 

 Çoğu toprak komponentleri (örneğin kil mineralleri) solüsyon ya da gaz fazı 

gibi toprak ortamlarındaki benzer türler ile iyonlarını yer değiştirme eğilimine 

sahiptirler. Kaybolmuş yada çoğalmış türler katyonlar olduğu zaman katyon değişimi 

gibi olağan üstü bir durumdan bahsedilir, aksi takdirde anyon değişiminden 

bahsederiz. Anyon değişim durumları çok ender iken, katyon değişimi toprak 

çevresinde baskın bir rol oynamaktadır. Hidrojenin önünde asit radikalleri olarak 

bulunan bu anyonlar, kil mineralleri gibi adsorbent materyalleri belirlemek için yol 

gösterebilir. Bir adsorbent ve toprak çevresi arasındaki ilişkiye değinecek olursak 

tersinir bir metotla karşılaşırız. Bunu basit bir tersinir denklem ile gösterecek 

olursak; 

 

 Ca+2  A + 2Na+  2Na+  A  + Ca+2             (8.1) 

 

 İstenilen katyon değişim davranışını gösteren toprak komponentlerinin 

klasik örneklerine kil minerallerini verebiliriz. Özellikle montmorillonitler ve illitler 

buna güzel bir örnektir. Negatif olarak yüklenmiş bir tekrarlayıcı yapısal sisteme 

sahiptirler. 

 Aşağıdaki tabloda bazı toprak komponentlerinin katyon değişim kapasiteleri 

verilmiştir. İlk başta kil mineralleri ve zeolitler vardır. 
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 Çizelge 8.1. Bazı toprak komponentlerinin katyon değişim kapasiteleri  
             (Carrol, O., 1959 ve Grim, 1968) 
 

Kaya formatındaki mineral  katyon değişim kapasitesi 
Yada sedinment   (meq / 100 gm PH 7) 

 
   Kaolinit            3-15 
   Halloysit(2H2O)           5-10 
   Halloysit(4H2O)           40-50 
   İllit             10-40 
   Klorit             10-40 
   Glaukonit            11-20  
   Paligorskit            20-30 
   Allofan            25-50 
   Montmorillonit           80-150 
   Silikajel            80-150 
   Vemikulit            100-150 
   Zeolit             100-130 
 

 

 Adsorpsiyonu etkileyen faktörler 

 
 Adsorpsiyonun şiddeti, toprak matriksi kompozisyonu ve yüzey özellikleri 

gibi kirleticilerin kendi fiziksel ve kimyasal özelliklerini içeren birçok faktörlere 

bağlıdır. Aşağıda bu faktörler özet olarak verilmiştir. 

 a. Toprağın mineralojik kompozisyonu 

 b. Topraktaki tanecik büyüklüğünün dağılımı 

 c. Topraktaki humik maddelerin içerik ve dağılımı 

 d. Toprak çözeltisinin kimyasal ve fiziksel özellikleri 

 e. Organik ve mineral komponentlerinin katyon değişim kapasitesi 

 f. Kirleticilerin doğaları ve kimyasal yapıları 

 g. Bunlara iklim koşulları ve tarımsal uygulamalar gibi dış etkenleri de 

ekleyebiliriz. 
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8.1.2. Adsorptif Olmayan Tutunma 

 
8.1.2.1. Yakalama                     

 
 Toprakların gözenek noktalarında yakalanan ve etkililikleri azaltılan katı ve 

iri moleküllerin bu şekilde bertaraf edilmesi topraktaki kirleticilerin tutulmasına dair 

ana mekanizmalardan birini oluşturur. Bu tip tutunma aşağıdaki şekilde gösterildiği 

gibi üç mekanizmadan ibarettir (J.R.,Bouldıng, 1995). Bu mekanizmalar aşağıda 

kısaca tanımlanmıştır. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2.1.(1) Kompaktlaşma  

 
 Kirletici partikülleri, toprak gözeneklerinden daha büyük oldukları zaman 

bu durum fiziksel olarak meydana gelebilir. Bunun yanında gözeneklerin çok küçük 

olduğu yerlerde en ince partiküller bir tabaka formuna dönüşür. Biyolojik aktivite 

sonucu da kalıp gibi bir katılaşma olabilir. 

 
8.1.2.1.(2) Süzülme   

 
 Toprak gözenek büyüklüğü, kirletici partiküller ile yaklaşık aynı ise 

aşağılara süzülme meydana gelir. Çok küçük bir gözeneğin girişinde yakalanana 

kadar gözeneklerden aşağıya hareket ederler. 

 

a. Katılaştırma b. Süzme c. Fiziksel, Kimyasal 
Yakalanma 

 Şekil 8.3. Gözenekli Ortamda Yakalanma Mekanizmaları (J.Russell  
         Boulding, 1995) 
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8.1.2.1.(3) Fiziksel-Kimyasal Yakalama 

 
 Gözeneklerin tıkanmasından dolayı akışın kısıtlanması fiziksel ve kimyasal 

dönüşümlerden dolayı meydana gelebilir. Demir ve mangan oksitlerin 

çökelmesinden oluşan koloidal materyalin topaklanması örnek olarak verilebilir. 

 
8.1.2.2. Çökelme 

 
 Topraktaki kirleticilerin tutunması, kirleticilerin toprak içerisinde meydana 

gelen jeokimyasal reaksiyonlar sonucu çözünür bir formdan çözünemeyen bir forma 

geçmesiyle oluşabilmektedir. Bu durum topraklarda çok sık meydana gelmektedir. 

Çökelme reaksiyonları, asit-baz dengesiyle ve redoks oluşumları tarafından 

dengelenir ve kontrol edilir. 

 
8.1.2.3. Sızma (infiltrasyon) 

 
 Kirliliğin yeraltı sularına da taşınmasına neden olan en yaygın kirlilik 

mekanizmasıdır. Akışkanlar çekim etkisiyle daha da aşağılara hareket ederler. Ve 

böylece yeraltı suyu saturasyon zonuna ulaşırken kirleticiler, jeokimyasal akımların 

ana döngülerine katılarak yatay ve dikey olarak yayılırlar. 

 
8.1.3. Kirleticilerin Taşınması 

 
 Jeokimyasal olarak meydana gelen akış döngülerinin herhangi biri 

esnasında meydana gelen kirleticilerin taşınması ve yayılması taşınma 

mekanizmalarının iki prensibine göre oluşmaktadır; Adveksiyon, yeraltı suyuna akış 

ile meydana gelen hareketlilik; Dispersiyon, adveksiyon esnasında akışkanların 

düzensiz karışımları ile meydana gelen hareketlilik. 

 
8.1.3.1. Adveksiyon 

 
 Temel olarak yeryüzü tabakaları ve topraktaki sıvı akışlarını kontrol eden bu 

mekanizma matematiksel formüllere dayanmaktadır. 
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8.1.3.2. Dispersiyon 

 
 Adveksiyonun yanında, kirleticiler hidrodinamik dispersiyon vasıtasıyla 

topraklarda taşınabilmektedirler. Topraklardaki dispersiyon oluşumu başlıca iki 

yöntemle açıklanmaktadır. Bunlar mikroskobik ve makroskabik dispersiyondur. 

 

8.1.3.2.(1) Mikroskobik Dispersiyon 

 

 Mikroskobik sıkala üzerinde dispersiyon; a- konsantrasyon gradientleri 

boyunca moleküler diffüzyon; b- viskozite ya da yoğunluk gradientleri boyunca 

taşınma yada c- gözenek geometrisi değişiminden doğan taşınma meydana gelebilir. 

Diffüzyon yoluyla taşınma katı, sıvı ve gaz formlarının hepsinde meydana 

gelmektedir. Komşu bölgelerde jeokimyasal gradiente katılmaya devam edecek olan 

toprak suyunda çözünebilen bir kirletici, gözenek sahasının belirli bir kısmında aynı 

konsantrasyona ulaşan sıvıdaki konsantrasyon gradientleri boyunca yayılabilir. Yakıt 

döküntüleri gibi kirleticilerin uçucu komponentlerinden doğan toprak havasındaki 

gazlar gözenek sistemi boyunca yayılacaklardır. Diffüzyon oranı (madde taşınması) 

konsantrasyon gradienti ile doğru orantılı olarak bulunmuştur. Bu oranlarda 

matematiksel işlemlere dayanmaktadır. 

 

8.1.3.2.(2) Makroskobik Dispersiyon 

 

 Topraktaki kirletici taşınımı için klasik adveksiyon / dispersiyon modeli 

sadece göz önüne alınan toprağın gözenek sistemiyle ilişkili bir mikro oluşum 

üzerindeki dispersiyon için geçerlidir. Partiküllerin bir araya geldiği (agregasyon) 

yada çatlakların genişlediği topraklarda farklı bir fiziksel durumla karşılaşılır. Bu 

oluşumlar hidrolik geçirgenliği bir hayli değiştirir. Toprak yapısındaki sıkışma, 

genleşme, ıslanma ve kuruma dönüşümlerinin birbirini takip ettiği kil minerallerince 

zengin topraklardaki oluşumlar buna örnek olarak verilebilir. Böylece çatlaklar ve 

geniş gözenekler arasında vuku bulan taşınma esnasında toprak yüzeylerindeki 

tutunma minimuma indirgenir  
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8.2. Kimyasal Dönüşüm Yöntemleri 

 

 Bir maddenin kimyasal hareketliliğini etkileyebilen kimyasal dönüşüm 

yöntemleri düzenleyici etkileriyle doğadaki önemli bir tamamlayıcı olarak görev 

alırlar. Burada önemli bir noktada dağılım yöntemleridir. Bu iki yöntem hareket 

modellerinde birbirinden tamamen farklıdır. Dağılım yöntemleri esas olarak 

belirlenen bir maddenin ortak biçimini etkilerken, kimyasal dönüşüm ilk önce 

maddenin kimyasal yapısını değiştirme eğilimindedir. Her ikisi de paralel olarak 

meydana gelebilir ve toprak çevresinde nadiren gözlenir. 

 

8.3. Biyolojik Bozunma ve Biyolojik Olarak Desteklenmiş Dönüşümler 

 

 Daha önce de değinildiği gibi organizmalar toprak öğesinin çok önemli bir 

bütünleyici bileşenidir ve böylelikle toprak bünyesine kasten yada istenmeden 

eklenen yabancı maddelerin akıbetini belirlemede önemli bir rol oynamaktadırlar. 

Normal olarak iki ana tip reaksiyonu başlatarak önemli bir süreci aktif hale getirirler. 

Bu reaksiyonlar; a) birincil metabolik reaksiyonlar (ayrıca biotransformasyonun 

birinci evresi olarak bilinir) ve b) ikincil metabolik reaksiyonlar 

(biotransformasyonun ikinci evresi), birincil reaksiyonların ürünleri vasıtasıyla salgı 

oluşumunu kolaylaştırmak için fonksiyonel gruplar ile birleştirilirler. Çözeltiye 

geçme esnasında yabancı madde, anatomik ve biyolojik özelliklerine göre 

organizmalar için belirli oranlarda tesir etme özelliğinde olacaktır. Yabancı 

maddenin vücuttan atılabilmesinden ziyade, bu maddeler çok çabucak organizmaya 

girer ise tesir oranının yüksekliğinden dolayı bu maddeler organizmaların bazı 

organlarında birikirler ve madde toksik ise bu konsantrasyona ulaşana kadar bu 

durum devam eder. Endojen bileşiklerle birleşme vasıtasıyla ikincil metabolik 

reaksiyonların harekete geçirilmesiyle maddelerin kolayca vücuttan dışarı atılması ve 

organizmalar tarafından enerji kaynağı olarak kullanılabilen maddelere dönüşümler 

başlayacaktır.  
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Yabancı Madde 

ve 

Organizma 

 

birincil dönüşüm 

çözünürlüğün artması 

hidroliz, oksidasyon vb. 

 
                                    hızlı etki                                                           yavaş tesir oranı 

                      

                      bazı organlarda birikim                                         endojen maddeler ile 

                                                                                                   birleşim vasıtasıyla 

              toksik maddelerden dolayı ölüm                            ikincil metabolik reaksiyonlar 

 

   bioaktiviteyi destekleyen                                                  kolay bir şekilde vücuttan 

      enerji kaynakları                                                            dışarı atılabilen maddelere 

              dönüşüm 

 

 Şekil 8.4. Yabancı maddelere karşı toprak biomasının davranışını gösteren, 
          şema (Mirsal, 2004) 
 
 

 Yukarıdaki şemadan da anlaşılacağı üzere metabolizma seviyesinin, 

topraktaki yabancı maddenin bozunmasını ya da dayanıklılığını belirlemede temel bir 

faktör olduğudur ve böylece biodegradasyon için önemli koşullardan birini oluşturur. 

Tahmin edildiği gibi bu reaksiyonların aktivasyonu için yüksek bir enerjiye yada en 

azından ilerlemelerini güvence altına almak için bir kataliz kaynağına ihtiyaçları 

vardır. Bu katalizör etki enzimler tarafından organizmalara sağlanır. Kirleticilerin 

biodegradasyonunda önemli rol oynayan bazı enzimler oksidoredüktaz, peroksidaz, 

lignin peroksidaz ve manganeze bağımlı peroksidaz örnek olarak verilmiştir. Daha 

ileri araştırmalar lignine bağlı degrade edici enzimlerin yüksek moleküler ağırlıklı 

poli-aromatik hidrokarbonları (PAH) okside etme yeteneğinde olduklarını 

göstermiştir ve bu durum kirlenmiş toprakların bioremediasyonu için potansiyel 

araçlar olarak enzimlere dikkati çekmiştir (Michiel ve ark., 1998). 
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9. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ 

 

 Kontrol, belirli bir toprak alanında bulunan kirlilik miktarının düzenli olarak 

gözlenmesi ve nitelendirilmesidir. Kirleticilerin yoğunluğundaki zamansal değişimler 

de dikkate alınmalıdır. Kirlilik kontrolü aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır (Mirsal, 

2004). 

 a. kirleticilerin doğasını, miktarlarını, kaynaklarını ve yayılımını 

 b. kirleticilerin etkisini 

 c. yoğunluk modellerini, pedolojik değişiklikleri ve nedenlerini 

 d. ıslah imkanı ve yapılabilirliği  

 

9.1. Kontrol ve Kontrol Planları 

 

 Herhangi bir kontrol planı hazırlamadan önce, incelenecek alan hakkında 

tam ve doğru bir bilgi dikkatli bir şekilde toplanmış ve analiz edilmiş olmalıdır. 

Böylece fazla iş yükü ve finansal masraflar azalırken, kontrol tekniklerinin 

yerleşmesi için uygun bir seçime olanak verir. İncelenen alan için oluşturulan bilgi, o 

alanın jeolojik, pedolojik, hidrojeolojik ve tarihsel gelişimini içermelidir. Jeolojik ve 

hidrojeolojik bilgi, jeolojik haritalardan yada lokal jeolojik tetkik ile sağlanan 

bilgilerden alınabilir. Pedolojik bilgi için, toprak haritaları yada kişisel saha 

araştırmaları da normal olarak kullanılabilir. Birleştirilmiş bir kontrol planı genellikle  

şu başlıca kısımları içerir;  

 a. Saha karakterizasyonu 

 b. Veri elde etme 

 c. Veri nitelik kontrolü 

 d. Yorumlama 

 e. Rapor hazırlama  
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9.1.1. Saha Karakterizasyonu 

 

 Kirliliğe maruz kalmış saha hakkında toplanan mevcut tüm bilgi, bir kontrol 

projesinde tüm saha çalışmasını kapsamalıdır. Bu, sahanın jeomorfik ve pedolojik 

karakteristikleri hakkında yayınlanmış tüm bilgileri yeniden gözden geçirilmesi 

demektir. Eğer mevcut haritalar yok ise, o saha bilinen standart tekniklerin herhangi 

biri kullanılarak haritalanmalıdır. Böylece şu harita tipleri elde edilmiş olunmalıdır; 

 a. Ana harita 

 b. Jeolojik harita 

 c. Hidrolojik haritalar 

 d. Toprak materyal haritaları 

 

9.1.2. Veri Elde Etme     

 

 Sorunlu saha için yapılacak önemli ilk adımlardan biri de veri elde etmedir. 

Burada önemli olan bir örnekleme planıyla birlikte problemin fiziksel ve kimyasal 

karakterizasyonun belirlenmesidir. Aşağıdaki şekilde (şekil 9.1.) veri elde etme ve 

üretimi için gerekli olan tüm yöntemler şematik bir yolla gösterilmiştir. Buradaki 

amaç için iki ana adım gereklidir. Bunlar; bir örnekleme planının hazırlanması ve 

veri toplanan saha için oluşturulacak tüm fiziksel ve kimyasal analizlerin 

planlanmasıdır. 
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  Şekil 9.1. Toprak kirliliği kontrolünün ana adımları (Mirsal., 2004) 

 

9.1.2.1. Örnekleme – Planlama ve Gerçekleştirilmesi 

 

 Yukarıda değinilen tüm kontrol tiplerindeki örnekleme, incelemeye alınan 

sahanın çevresel kalite parametrelerinin karakterizasyonu için gerek duyulan tüm 

metotlar içinde ana zinciri oluşturur. Bu çalışmalar kirlenmiş alanın ya da alanların 

belirlenmesine yardım eder ve zamanında bilgi elde edilmesini sağlar. Ayrıca 

uydudan alınan resimsel bilgilerle de kirliliğin dağılımı incelenebilir. 

 

Veri elde etme 

örnekleme 

Örnekleme  planı 

Örnekleme yöntemi 

Veri üretimi 

Katı madde 

Litoloji ve  
Organik katılar 
 

Toprak solusyonu 

Direkt test etme 

Kimyasal analiz 

Fiziksel testler 

İndirekt test etme 

Jeofiziksel metotlar 

Uzaktan algılama 

Toprak havası 

Gaz kromatografisi 
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9.2. Biyolojik Kontrol 

 
 Her bitki ve yaşayan organizma karasal çevrenin bir parçasını 

oluşturmaktadır. Özellikle bitkiler toprak kirliliği kontrolünde geniş uygulama 

alanlarına sahip olmakla birlikte mükemmel birer indikatör olma özelliğine 

sahiptirler. Çevre biliminin gelişmesiyle birlikte modern bitki türleri de 

keşfedilmektedir. Bu keşifler sadece günümüzde değil geçmişte de insanoğlu 

tarafından yapılmıştır. Avrupa da eski madenciler gömülü maden depositleri için 

belirli bitki türlerinin karakterlerini bilmekteydiler. Brooks, (1979) ortaçağda 

İskandinav madencilerin bakır için Lychnis alpina türünü kullandıklarını rapor 

etmiştir. Ayrıca güney Tunus ve mısırda göçebe kabileler tuzlu membalar için 

indikatör olarak bitkileri kullanmışlardır. Orta Anadolu da tuzlu noktaları 

belirlemede pembe renkli salsola nitraria olarak bilinen bitki türleri kullanılmıştır 

(Mirsal, 2004).  

 Martin ve Coughtrey, (1982) indikatör bitki türlerini iki ana grupta 

sınıflamışlardır. Genel indikatörler sadece yüksek metal konsantrasyonlarına sahip 

yetiştirilir ve lokal indikatörler, mineralize oluşumu olmayan alanlardan başka 

yerlerde yetişen belirli jeografikal sahalarda metale eğilimli substratlar ile ortaklık 

oluştururlar. Bunu anlamı en yararlı olanlarını genel indikatörler oluşturur. Bununla 

birlikte bu sınıflama fazla detaylı değildir. Bazı genel indikatörler düşük metal 

konsantrasyonuna sahip alanlarda da yetişebilmektedirler. Buna örnek olarak kobalt 

için genel bir indikatör olarak dikkate alınan Crotabria cobaltica verilebilir. Bununla 

birlikte çevresel çalışmalar için kontrol metodunda bir bitkinin tüm parçaları 

incelenir. Burada özellikle, sadece toprağın kimyasal oluşumu hakkında değil ayrıca 

ekosistemi etkileyebilen herhangi bir atmosferik oluşum (yaş ve kuru depositler) 

hakkında geniş bilgi sağlama eğilimine sahip yapraklar ile çalışılır. 
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            depozisyon 

           

                                          

          

 

                                                                                                   

  

 

          

 
 

 

 

 

 

 
            Şekil 9.2. Vejetasyon, toprak ve atmosfer arasındaki etkileşimler  
                   (Mirsal, 2004) 
 
 Yaprak yüzeylerinde biriken önceki materyal ile birlikte direkt olarak toprak 

yüzeyine çökelen materyal toprak çevresine katılımın ana parçasını oluşturur.  

 

9.2.1. Biyolojik Kontrolün Planlanması ve Tamamlanması 

 

 Biyolojik kontrolün planlanması, kontrol projesinin erken bir aşamasında 

başlatılmalıdır. Saha karakterizasyonunun erken bir aşamasında başlatılan planın 

bütünleyici bir parçasını oluşturur. Hazırlanan saha haritaları toprağın yanında 

jeolojik ve hidrojeolojik haritaları, bitki topluluklarının dağılımını gösteren haritaları, 

ağaçlık alanları ve herhangi bir özel morfolojik değişimleri gösteren vejetasyon 

dağılım haritalarını kapsamalıdır. Saha ve laboratuvar çalışmaları da yaprak 

örneklemesi ve analizini, yaprakların kimyasal analizini ve toprağa dökülen yaprak 

örneklemesini ve analizini içererek tamamlayıcı olmalıdır. 

yaş kuru 

Hava ile Gaz Etkileşimleri Yapraklarda Birikim 

Toprağa Düşme 

Toprak Yüzeyi 

Yaprak İle Etkileşimler 

Gövdeden Toprağa Akış 

Toprak Suyu İle Karışım, 
Çökelme 

Bitki kökleri tarafından alınım 
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10. TOPRAK ISLAHI 

 
 Kirlilik bir risk oluşturuyor ise o alana müdahaleyi gerektiren ıslah 

çalışması; örnekleme, kontrol ve modelleme çalışmalarının sonucu olarak ortaya 

çıkan mantıksal bir sonuçtur. Her şeyden önce, amaç toksik kirleticilerden doğan 

riskin minimuma indirilmesiyle kirlenmiş bir toprağı sürdürülebilir bir çevresel 

konuma getirmektir. Islah teknikleri sorunlu alanda direkt toprağa veya özel 

imkânlarla taşındıktan sonra toprağa uygulanabilir. Bu uygulama esas olarak fiziksel 

ve kimyasal maddelerin uygulanmasını yada biyo-ıslah metotlarını içerir. Başarılı bir 

ıslah planı tüm incelemeleri ve üç tanılama aşamasını; daha önce de değinildiği gibi, 

örnekleme, kontrol etme ve model oluşturma şartlarını içermelidir. 

 

10.1. Toprak Islahının Planlanması ve Gerçekleştirilmesi 

 

 Bir ıslah projesine başlama kararı almadan önce, yapılan başarılı bir ıslah 

çalışması ön etüt çalışmaları esnasında elde edilen bilgiye dayanmak zorundadır. 

Aşağıdaki liste başarıyla tamamlanmış ve ana teknik çalışma dizaynına başlamadan 

önce dikkatli bir şekilde incelenmiş olmalıdır. 

 1. O alanda belirlenen kirleticilerin kimyasal doğası ve tipleri nedir?                                               

 a- Organik  b- İnorganik maddeler   

 2. Kirliliğin derecesi ve boyutları nedir? 

 a-  kirlilik belirli bir yerde mi? 

 b-  yayılan tipte mi? 

 c-  ıslah planı ne kadar acil? 

 3. Risk seviyesi nedir? 

 a. Düşük risk seviyesi  

 b. Orta risk seviyesi 

 c. Yüksek risk seviyesi 

 4- Hangi teknik ölçümler bu projeyi gerçekleştirmek için en uygun olarak 

düşünülür? 

 a. Asıl yerinde mi? 
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 b. Başka yerde mi?  

 Evetse, toprak özel bir vasıtayla taşınmış olmalı mıdır?  Islah, hazır bir 

tabaka sisteminde mi, yoksa bir tank içerisinde mi gerçekleştirilmelidir? 

 5- Islah teknik metodunu seçerken herhangi bir finansal kısıtlama veya 

kısıtlamalar var mı? 

 6- Projeye dair ekonomik çerçevede herhangi bir yöntem teknik açıdan ve 

finansal olarak uygun mudur? 

 

10.2. Kirliliğin Derecesi 

 

 Örnekleme ve kimyasal araştırma sonuçları kirlilik sorununun boyutları 

hakkında yeterli bilgiyi sağlar. Kirliliğin boyutları iki ana tipte sınıflandırılabilir. 

 

10.2.1. Sınırlı Kirlilik Durumları 

 

 Bu gibi durumlarda gerek kirlilik alanının ve riskin az olması sonucu daha 

hızlı ölçüm yapılabilmekte ve ıslah çalışmasında da hızlı sonuç alınabilmektedir. 

Burada kirlilik kaynağının tespit edilmesi de zaman almayacağından kirlilik 

materyalinin tespit edilmesi de kolaylaşacaktır. Böyle durumlarda kirlilik bir akış 

paternindeki kaynaktan yayılabilir (tank sızıntıları, endüstriyel faaliyetler vb.). 

kaynaktan uzaklaştıkça kirletici konsantrasyonlarında azalma görülür. Bu azalma 

oranını ve akış paternini dikkatli bir örnekleme, araştırma ve haritalama ile 

karakterize edebiliriz. 

 

10.2.2. Yayılmış Kirlilik Durumları 

 

 Toprağa giren kirleticiler hem yatay hem de dikey yönlerde yayılma 

gösterirler. Taşınma ve yayılmanın boyutları toprak saturasyonuna ve hidrolik 

karakterine bağlı olacaktır. Kirleticiler yeraltı sularına ulaştıkları zaman daha ileri 

boyuttaki taşınmaları aquifer yapıya bağlı olacaktır. Buna bir örnek verecek olursak 

sulardaki nitrat kirliliği başta gelmektedir. Nitratlar çok uzun süre bu ortamlarda 
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kalıcı olabilir ve birikimle birlikte çok yüksek konsantrasyonlara ulaşabilirler ve 

böylece kimyasal çevre ortamının doğal dengesini bozmakta ve tehlikeli bir hale 

gelmektedir. Geniş boyuttaki kirlilik sorunları kolayca giderilemez. İyi bir planlama 

ve ıslah çalışması için daha detaylı araştırma ve teknik ekipmana ihtiyaç vardır. 

 

10.2.3. Risk Seviyesi 

 

 Kirleticilerin risk seviyeleri potansiyel toksik materyallerin kimyasal ve 

fiziksel özellikleri üzerine toplanan bilgiye ve o sahadaki dispersiyon derecelerine 

göre belirlenmiş olmalıdır. Toksik materyal çevre koşulları üzerine zararlı olmayan 

hareketsiz veya biyolojik değişime uğramamış bir formda ise, materyalin 

değişkenliği ve biyolojik mevcudiyeti üzerine olan bilgi düşük bir risk seviyesini 

gösterebilir. Bununla birlikte sorunlu alanların devamlı kontrol altında tutulması 

önemlidir. Yüksek risk bulunan durumlarda örneğin eski toksik madde depoları, 

askeri ve endüstriyel alanlar gibi yerlerde yapılacak ıslah ölçümleri kısa zaman 

içinde gerçekleştirilmiş ya da başlanmış olmalıdır. 

 

10.3. Genel Olarak Islah İçin Fizibilite Çalışmaları 

 

 Araştırmalar sonucu ve kirlenme boyutlarının belirlenmesinden sonra 

herhangi bir ıslahın gerekip gerekmediğine karar vermek gerekir. Bazı özel 

durumlarda, kirlenme ciddi boyutlarda değilse, ıslah gerekmeyebilir. Fakat kirlenmiş 

bölgenin kontrolü veya periyodik gözlenmesi gerekli olabilir. Islah gerektiren alan 

küçük ve kirlenme çok ciddi değilse, fazla değerlendirme gerekmeden ıslah planlanıp 

gerçekleştirilebilir. Az miktarda kirlenmiş veya kirlenmiş küçük alanların ıslahı 

etkilenmiş toprakların kazılarak çıkarılması ve uygun, emniyetli bir şekilde bertaraf 

edilmesi ile sonuçlandırılabilir. 

 Kirlenmiş bölgenin boyutlar çok büyük, kirleticilerin konsantrasyonları çok 

yüksek veya yeraltı suları ciddi boyutlarda kirlenmiş ise, ekonomik ve teknik yönden 

ıslah, bir risk değerlendirmesi ve detaylı bir fizibilite raporu gerektirebilir. 
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 Islah sonucu erişilmesi gereken temizlik dereceleri halen çok yoğun bir 

araştırma ve tanışma konusudur. ''Ne kadar temiz, temizdir ?" sorusu devamlı 

sorulmaktadır. Bu soruya genel bir cevap yoktur ve de olmayacaktır. Bunun 

sebepleri, toprak yapısının ve hidrojeolojik karakteristiklerinin çok karmaşık olması, 

kirlenmiş bölgelerin kullanma farklılıkları ve yerleşimdeki değişiklikler ve kirletici 

maddelerin toprak ve suda tutunma, taşınım ve dönüşüm olaylarının tam olarak 

bilinmemesidir. 
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NE DEŞARJ EDİLDİ? 

KİRLENMENİN CİNSİ 
NEDİR? 

 
DOYGUN OLMAYAN 
BÖLGEDE DEŞARJ VE 

KİRLENME NEREDEDİR? 
 

KİRLENME NE KADARDIR? 
 

KİRLENME NEREYE 
TAŞINABİLİR? 

 
HANGİ TEKNOLOJİLER BU 

SAHAYA UYGUNDUR? 

PROBLEMİN TANIMI 

DEĞERLENDİRME 

TEMEL DEŞARJ/KİRLENME BİLGİLERİ 

 
TEMEL 

KİRLETİCİ 
BİLGİLERİ 

 
TEMEL 
SAHA 

BİLGİLERİ 

KİRLETİCİLERİN TOPR. FAZLARI 

HER FAZDAKİ KİRLETİCİ MİKTARI 

KİRL. HER FAZDAKİ HARK. MİKTARI 

TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ 

UYGUN TEKNOLOJİLERİN DAHA 
DETAYLI DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çizelge 10.1. Islah İçin Araştırma ve Fizibilite Çalışması (Arhan, 1992) 
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 Islah gereksinimi olup olmadığının araştırılması ve ıslah teknolojilerinin 

ekonomik ve teknik değerlendirilmesi ve seçimi için son karar aşağıda belirtilen 

hususların analizi yapılarak alınmalıdır: 

 1. Kirleticinin cinsi ve özellikleri. 

 2. Kirlenmenin seviyesi. 

 3. Kirlenmenin boyutu(alan/derinlik) 

 4. Kaynakta kirletici maddenin miktarı. 

 5. Potansiyel ıslah metotlarının teknik fizibilitesi. 

 6. Potansiyel ıslah metotlarının ekonomik fizibilitesi. 

 7. Kurumsal ve politik engeller ve halktan gelebilecek itirazlar. 

 8. Hiçbir önlem alınmaz ise karşılaşılacak zararlar, kaynağın kaybı, mali 

zararlar ve maliyetler (maliyet/fayda analizi) 

 
 Çizelge 10.2. Islah Teknolojisi Seçim Prosesi (Arhan, 1992) 

 

 

 

 

 

Bilinen ve Elde Edilen 
Hidrojeolojik Verileri 

İnceleme 

Bölgeyi ve Sahayı İyice 
Tanı 

Islah Hedeflerini Belirle 

Acil Müdahale 
Gerekmiyor 

Kirleticinin 
Taşınmasını Önle 

Kirleticileri Geri 
Kazan/Çıkart 

Uygun Islah 
Teknolojilerini Belirle 

ve Değerlendir 

Kirleticinin Olduğu 
Yerde Islahı 

Sahalardan uzak 
Bertaraf veya Arıtma 

Geri Kazanım 
Yeniden Kullanım 
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10.4. Islah İçin Araştırma ve Kirlenme Boyutlarının Belirlenmesi ve Islah Planı 

 

 Islah için araştırma, arazisinin/tesisin kullanılış sebebine göre çok basit veya 

çok detaylı olabilir. Yukarıda da değinildiği gibi, bilinen kirli yerler ve kirlenme 

potansiyeli olan bölgeler belirlenir, toprak ve/veya su örnekleri alınır ve analiz edilir, 

kirlenmiş yerlerin boyutları (yatay ve dikey) belirlenir ve arazinin bir kirlenme 

haritası çıkarılır. Araştırma için yararlı bir kaynak N.J. D.E.P. tarafından 

hazırlanmıştır (N.J. Department of Environmental Protection, Remedial Investigation 

Guide. 1990). U.S. EPA'da bu konuda seminerler düzenlemektedir (1989, 1991). Bu 

konuda iyi kaynakların arasında Brown ve Norris (1985). Everett ve diğerleri (1985) 

bulunmaktadır. 

 Tipik bir ıslah araştırma planı aşağıda belirtilen kısımlardan oluşur: 

 1. Sahanın bulunduğu ortamın detaylı tanıtımı. 

 2. Kirlenmiş ve kirlenme potansiyeli olan bölgelerin belirlenmesi. 

 3. Kirlenmiş ve kirlenme potansiyeli olan bölgelerde yapılacak örnekleme / 

analizler. 

 4. Kalite Güvence/Kalite Kontrol prosedürleri. 

 5. Sıhhi Güvenlik ve Emniyet prosedürleri. 

 Araştırma planının uygulamasından sonra hazırlanan raporda sonuçlar her 

incelenen ve örneklenen bölge için detaylı ve düzenli bir şekilde sunulur, sonuçların 

değerlendirilmesi yapılır ve gerekirse bir ileriki safhada yapılması gereken 

incelemeler için tavsiyelerde bulunulur. Saha ve kirleticiler yeterli derecede 

karakterize edilmiş ve elde edilen bilgiler ıslah planının hazırlanması için yeterli ise, 

daha fazla incelemeye gerek kalmaz ve aşağıda belirtildiği gibi bir ıslah fizibilite 

çalışması yapılır ve ıslah planı hazırlanır. Aksi takdirde, inceleme, örnekleme ve 

analizler eldeki bilgiler yeterli oluncaya kadar devam eder. 
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10.5. Islah Planı 

 
 Islah planının hazırlanması Islah Araştırması/Fizibilite Çalışmasından sonra 

gelir ve tipik bir ıslah planının kapsadığı hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

 a) Çevre konumu 

 b) Mevcut olan bilgilerin özeti 

 c) Daha önce yapılmış ıslahların özeti 

 d) Islah alternatiflerinin değerlendirilmesi 

 e) Yeni teknolojiler 

 f) Islah sonrası toprak numunelerinin alınması 

 g) Yeraltı sularının ıslahının göz önünde tutulması  

 h) Proje programı 

 i) Sıhhi Güvenlik ve Emniyet planı 

 j) Tahmini Maliyet 

 k) Alınması gereken izinler ve ruhsatlar 

 l) Geçici yığma ve depolama alanları 

 m) Toprak yönetiminin göz önünde tutulması (toprak erozyon Önlemi) 

 n) Restorasyon ve kazılmış yerlerin geri doldurulması 

 u) Islah başarısının ispatı 

 p) İzleme 

 r) Rapor Programı (Gidişat ve Final) 

 New Jersey Eyaletinde yer alan kirlenmiş sahaların ıslahı için gerekli 

unsurlar New Jersey Department of Environmental Protection tarafından hazırlanan 

iki yayında belirtilmiştir. (Mart 1990 ve Temmuz 1993). 

 Gelişmiş ülkelerde uzun yıllar sanayileşme, şehirleşme ve zirai faaliyetler 

sonucu yoğun bir toprak kirlenmesi ve dolayısıyla yeraltı suyu ve yüzeysel su 

kirlenmesi yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. Kirlenmiş zeminlerin, suların belirlenmesi 

ve ıslahı Çok uzun yıllar sürmüştür ve bu çalışmalarda çok büyük miktarda paralar 

harcanmıştır. Uzun yılların çalışması ve büyük yatırımlar sonucu çeşitli teknolojiler 

(inceleme ve ıslah için) geliştirilmiş ve denenmiştir veya uygulama beklemektedir. 

Bu zaman içinde de gerekli altyapı ve organizasyon oluşmuştur ve gerekli teknik 
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elemanlar yetiştirilmiş ve yetiştirilmektedir. Bütün tecrübeler, başarılar ve 

başarısızlıklar, çeşitli yayınlar, seminerler ve konferanslarla kamuoyuna 

sunulmuştur. Bu arada gerekecek ıslahları daha çabuk, emniyetli ve ekonomik 

uygulamak için yoğun araştırmalar ve yatırımlar devam etmektedir. 

 Ülkemizde yapılması gereken dışarıda elde edilen tecrübe ve bilgilerin bir 

an evvel aktarılıp, kirlenmiş alanların bir öncelik planı doğrultusunda en çabuk ve 

ekonomik yönden belirlenmesi ve ıslah edilmesidir. Bu konuda gerekli olan altyapı 

oluşturulmalı ve kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler en kısa zamanda hazırlanmalı, 

çıkarılmalı ve uygulanmalıdır. 

 

10.6. Islah ve Islah Sonuçlarının Gözlenmesi 

  

 Kirlenmiş zeminlerin kontrolü ve ıslahı için Amerika ve Avrupa'da birçok 

teknoloji geliştirilmiştir ve uygulanmaktadır. Ayrıca, yeni, ucuz ve etkili teknolojiler 

devamlı araştırma ve deneme safhasındadır. A.B.D.' de kirlenmiş zeminlerin ve 

yeraltı sularının kontrolü ve ıslahının milyarlarca dolar tutması beklenmektedir. 

Hükümet desteği ile (Çoğunlukla U.S. EPA Çevre Dairesi, Savunma ve Enerji 

Bakanlıkları Projeleri) resmi ve özel araştırma kurumlarında yoğun araştırma ve 

geliştirme yapılmaktadır ve sonuçlar sürekli olarak kamuoyuna aktarılmaktadır. Yeni 

teknolojilerin geliştirilmesi, denenmesi ve kullanıma hazırlanması ise Superfund İleri 

Teknoloji Değerlendirme (Superfund Innovative Technology Evaluation, SITE) ve 

benzer programlar altında teşvik ve destek görmektedir. 

 Islah metotları, kirleticinin miktarı ve türü (kimyasal, biyolojik ve fiziksel 

özelliklerine ), etkilenen ortamın boyutları ve hidrojeolojik karakteristiklerine, ıslahı 

gereken sahanın ve civarının kullanımı ile yerleşim ve mali imkânlara göre değişir. 

Islah teknolojisi planlarının değerlendirilmesi ile ilgili faydalı bir yayın U.S. EPA 

için hazırlanmıştır (Ehrenfeld - Brass. 1983). Roux (1985) yerinde yapılması 

planlanan ıslah teknolojileri için sahadaki hidrojeolojik yapının önemlerini ve 

etkilerini belirtmiştir. Yeraltı depo tanklarının kapatılması/çıkarılması New Jersey 

Eyaletinde özel bir kanun ile kontrol edilmektedir. (Arman, 1992). Kirlenmiş 
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toprakların kontrolünde ve ıslahında en sık kullanılan metotlar ve teknolojiler 

aşağıda sıralanmıştır; 

 1. Kazıp çıkarma. 

 2. Stabilizasyon, katılaştırma, sabitleştirme, vitrifikasyon. 

 3. Muhafaza altına alma-kaplama/örtme 

 4. Bariyer duvarları 

 5. Gaz kontrol ve toplama sistemleri 

 

10.7. Islah Teknolojileri 

 

 Kirliliğin derecesine, risk seviyesine, finansmana ve zaman kısıtlamasına 

dayanan toprak ıslahı, yerinde hızlı bir şekilde yapılabilir veya özel vasıtalarla 

taşınan toprak özel reaktörler ya da tanklarda ıslah edilebilir. Bu yönteme örnek 

verecek olursak yoğun olarak kirlenmiş toprakların özel tanklarda yıkanmasıdır. 

Kirliliğin yanal ve dikey dağılımını önlemek için kirlenmiş toprak, bir yüzeye 

taşınarak dağıtılabilir. Bu metot özellikle yağ ürünleriyle kirlenmiş topraklar için 

uygundur. Islah teknolojileri dört sınıfta tanımlanabilir. Bunlar; 

 1. Kimyasal ve fiziksel metotlar 

 2. Biyolojik metotlar 

 3. Katılaştırma metotları 

 4. Termal yok etme metotları 
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Aşağıdaki şekilde (Şekil 10.1.) ıslah teknolojilerinin tipleri gösterilmiştir. 

                         

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.1. Yaygın ıslah teknolojileri (Mirsal, 2004) 

 
 Yukarıda değinilen metotları bazıları belirli teknik ekipmanları ve tesisleri 

(tanklar ve hazır zeminler) gerektirir. Diğerleri yerinde kullanım için uygun 

olabilirler. Aşağıdaki çizelge (10.3’de) yukarıda değinilen tekniklerin her biri için 

belirli uygun model ya da modeller kabaca gösterilmiştir. 

 

 

Islah teknolojisi 

Kimyasal ve fiziksel Biyolojik ıslah 

İyon değişimi 

oksidasyon 

indirgeme 

çökeltme 

Nötralize etmek 

fotoliz 

Karbon 

deklorinazyon 

Toprak-buhar ekst. 

Toprak yıkanması 

Aerobik biyoıslah 

Anaerobik biyoıslah 

Fito-ıslah 

Katılaştırma/kararlı hale getirme Termal arıtma 

Çimento katılaştırma 

Camlaştırma 

Termoplas yöntemi 

yakma 

Termal  desorpsiyon 

Plasma-yüksek ısı  
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Çizelge 10.3. Uygun gelen ıslah teknikleri ile farklı kullanım modelleri  
                     (Boulding, 1995) 

 
 Islah modeli    uygun ıslah teknolojisi  
                                                                                                    
 Yerinde (in situ)                          toprak buhar ekstraksiyonu,           
      toprağın yıkanması 
 
 Yerinde yada tank içinde  termal,deklorinizasyon, çimento  
      katılaştırma,  
      Camlaştırma, termoplastik  
      mikroinkapsülasyon.  
 Hepsi (yerinde, tank içinde, 
 Yada hazır zeminde)  nötralize etme, oksidasyon,         
      biyoremediasyon(hepsi) 
     
 Hazır zeminde   fotoliz 
 
 Hazır zemin yada tank içinde çökeltme, indirgeme, karbon  
      adsorpsiyonu,iyon değişimi. 
 
 Tank içinde    infrared, toprağın yıkanması. 
 
 

 Biyo-ıslah metotları tüm uygulanabilir modeller için uygun iken toprak 

buhar ekstraksiyon ve toprağın su ile yıkanması gibi teknolojilerin esasen yerinde 

yapılabildiği tablodan görülebilmektedir. Hesaba katılmış olan bu faktör ıslah 

projesinin finansal planlamasında rol oynar. 

 

10.7.1. Kimyasal ve Fiziksel Islah Teknikleri 

 

 Toprak sisteminde diğer elementler ile toksik maddelerin taşınmasının 

önlenmesiyle, ıslahın tüm fiziksel ve kimyasal metotlarının amacı bir şekilde çevre 

kimyasını değiştirmektir. 

 

10.7.1.1. Oksidasyon 

 

 Oksidasyon, organik kimyasallar tarafından kirlenmiş topraklar için hayli 

etkili bir ıslah teknolojisidir. Bu teknolojide hidrojen peroksit, ozon ve potasyum 
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permanganat en yaygın olarak kullanılan kimyasallardır. Hidrojen peroksit 

oksidasyon için kullanılırsa aşağıdaki eşitliğe dayanarak gerçekleşir. 

 

3H2O2 + C2HCI3     2CO2 + 2H2O + 3HCI           (10.1) 

 
Ozon için reaksiyon aşağıdaki gibi gerçekleşir ; 

 
O3 + H2O + C2HCI3                   2CO2 + 3HCI                      (10.1) 

 
Potasyum permanganat kullanılırsa ; 

 
2KMnO4 + C2HCI3                   2CO2 + 2MnO2 + 2KCI + HCI            (10.1) 

 
 Oksidasyon teknolojisi, kaynak sahalarda yerinde ıslah amacı için başarılı 

bir şekilde kullanılmaktadır. Genellikle, bazen etil benzen toluen ve fenoller 

kullanılır. 

 

10.7.1.2. İyon Değişimi ve Çökelme 

 

 Yüksek katyon değişim kapasitesiyle birlikte toprak komponentleri bu 

şekilde pozitif olarak yüklenmiş organik kimyasalları ve maddeleri bağlama 

yeteneğinde olup kimyasal olarak onları hareketsiz duruma getirirler ve böylece 

toprak çevresi üzerinde oluşturdukları riski azaltır. Toprak düzenleyicilere ek olarak 

örneğin sentetik reçineler, zeolit yada kil mineralleri toprağın CEC (katyon değişim 

kapasitesi) karakteristiklerini arttırmada yardımcı olabilir ve böylece toprak 

ortamındaki negatif fonksiyonel gruplar üzerinde pozitif olarak yüklenmiş 

kirleticilerin tutunmasını attırabilirler. 

 

10.7.1.3. Fotoliz (photolysis) 

 

 Fotolitik degradasyon teknolojisi, ultraviole ışınları ile organik kirleticilerin 

parçalanmasına bağlıdır. Yüzeysel toprak kirleticilerinin parçalanması için yeterli 

olan bu durum, yapay UV ışınları kullanılarak yada toprağın güneş ışığına maruz 
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bırakılmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu yöntem, yerinde yada özel hazırlanmış 

zeminlerde uygulanabilir. Bununla birlikte derin olarak kirlenmiş topraklar, bu 

yöntemin özel tanklarda uygulandığı yerlerde özel vasıta ve ekipmanlarla kazınmış 

ve taşınmış olmalıdır. Fotolitik degradasyon ve biyoıslahın bu kombinasyonuna, 

fotolitik uygulamadan sonra toprağa mikroorganizmalar ve besinler ekleyerek 

başarılı olunabilir. 

 

10.7.1.4. Granüle Olmuş Aktif Karbon Üzerinde Tutunma 

 

 Bu teknoloji çoğu organik bileşiklerin aktif hale gelmiş karbon yüzeyinde 

adsorpsiyon olma eğilimine bağlıdır. Adsorpsiyon eğilimi, organik maddelerin 

moleküler ağırlığı ile artar. Uçucu organik bileşikler için granüler aktif karbon 

üzerinde adsorpsiyon teknolojisinin en uygun teknoloji olduğunu anlıyoruz. Aktif 

karbon üzerinde adsorpsiyon teknolojisi özel tanklarda yada hazırlanmış zeminlerde 

gerçekleştirilen bir yöntemdir. Prensip olarak bu yöntem toksik gazlar ve solventleri 

işleme tabi tutmak için kullanılır. Bununla birlikte ilave kimyasallar ile aktif 

karbonun doyurulması bazı inorganik kirleticilerin (hidrojen sülfit, bakır ya da radon 

gibi) kontrolünde yardımcı olabilir. 

 

10.7.1.5. İndirgenebilir Deklorinasyon 

 

 İndirgenebilir deklorinasyon, poliklorine olmuş organik bileşiklerdeki 

klorun ortaya çıkarılması ya da kullanılmasıyla oldukça etkili bir teknolojidir. Bu 

yöntem çoğunlukla saf metal katalizlerinin tabakaları arasında bulunan kirleticilerin 

ısıtılmış gazlardan geçirilerek uçucu klorine olmuş bileşikleri işleme tabi tutmak için 

kullanılır. Organik bileşiklerin indirgenebilir deklorinasyonu, demir oksitler ya da 

demir içerikli killer gibi toprak bileşikleri tarafından ayrıca yerine getirilmiş olabilir. 

Bu yöntem iyi bir etkililiğe sahip düşük masraflı bir teknolojidir. 
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10.7.1.6. Toprak Buhar Ekstraksiyonu  

 

 Toprak buhar ekstrasiyonu toprakların ıslahı için kullanılan yaygın ve 

önemli bir teknolojidir. Bu teknoloji, yeraltı suyu tabakası üzerinde toplanmış yada 

kalan kirleticiler olarak, toprak yüzeyi ile yükselmiş su tablası arasındaki bölge yani 

doymamış toprak (vadose zon) içindeki uçucu organik bileşiklerin kolayca 

buharlaştırılması ve yok edilmesi için nispeten basit bir yöntemdir. Bu teknolojinin 

teknik yönleri, toprak çözeltisi ve toprak havası arasındaki bölmeyle toprak 

çözeltisinden çıkan organik buharın ayrılmasını sağlamak için doymamış toprak 

alanına temiz hava verilmesini kapsar. Toprak havasına katılan buhar daha sonra 

vakum eksraksiyon yoluyla ortadan kaldırılır. Aşağıdaki şekilde (şekil 10.2.) bir 

toprak buhar ekstraksiyon düzeni şematik olarak gösterilmiştir. 

 

Temiz hava enjeksiyonu                                 Buhar ekstraksiyonu  

   TOPRAK 

 

 Şekil 10.2. Toprak buhar ekstraksiyonu içi gerekli teknik düzenlemelerin  
           açıklandığı şematik diyagram (Mirsal, 2004) 
 

 

10.7.1.7. Toprak Yıkanması (Soil Washing) 

 

 Bu teknolojide kirlenmiş toprak, hacimlerini azaltmak yada tehlikeli 

kirleticileri yok etmek için su ve mekanik karıştırıcı ile iyice yıkanır. Bu yöntemde 

toprak ince materyal (silt ve kil) ve kaba materyal (kum ve çakıl) olarak iki kısma 

ayrılır. Toprağı iki fraksiyonuna ayırdıktan sonra kirleticilerin önemli bir kısmını 

taşıyan ince materyal, kirleticilerden kurtulmak için başka ıslah metotları ile daha 
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Su ve ek madde 
kirli  

toprak 

İleri Arıtım 

Toprağa 
Geri 

Kazanım 

ileri düzeyde temizlenir. Temizlenmiş olan kaba materyal ise direkt araziye geri 

kazandırılabilir. Bu yöntemde aşağıdaki şekilde (Şekil 10.3.) izah edilmiştir. 

               
                            İnce fraksiyon 

 

 

 
                                        

                                                  

             
                                 Kaba fraksiyon 
 

 Şekil 10.3. Toprak yıkanmasında farklı aşamaları gösteren şematik  
           diyagram (Mirsal, 2004)  
 

10.7.1.8. Yoğun Su ile Toprak Yıkanması (soil flushing) 

 

 Yoğun su ile toprak yıkanması organik ve inorganik kirleticilerin yerinde 

temizlenmesi için kullanılan bir ıslah metodudur. Bu teknik doymamış  (vadose zon) 

ya da saturasyon zonuna, su, alkol yada gerilimi azaltıcı bir solvent karışım 

verilmesine bağlıdır. Flushing tekniği esas olarak radyoaktif kirleticileri içeren 

inorganikler tarafından kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi için kullanılır. Bununla 

birlikte bu yöntem düşük geçirgenliğe sahip topraklar için etkili olmayabilir ve ayrıca 

ıslah projesinin finansal yükü artabilir. Bir başka deyişle bu yöntem topraktaki veya 

aküferdeki kirleticilerin su ve benzeri çözücülerle yıkanarak alınması işlemidir. 

Yöntemde yıkama çözeltisi zemine enjekte edilmekte veya spreyleme gibi 

yöntemlerle yüzeye yayılmaktadır. Zemine enjekte edilmiş veya yayılmış çözelti 

zemin içerisinde hareket ederken kirleticiyle karşılaştığında kimyasal reaksiyona 

girerek kirleticiyi çözelti içerisine almaktadır. Daha sonra bu çözelti pompayla 

yüzeye çıkarılmakta ve değişik yöntemlerle arıtılmaktadır. Yıkama çözeltileri su, 

asidik sıvılar (HCI, H2SO4, HNO3, H3PO4 ), bazik sıvılar (sodyum hidroksit gibi), 

şelatlaştırıcı veya kompleksleştirici maddeler, indirgeyici maddeler veya yüzeydeki 
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aktif maddelerden oluşabilir (EPA, 1995). Aşağıdaki şekilde (şekil10.4.) yöntem 

şematik olarak gösterilmiştir.  

 

                             
 

Şekil 10.4. Flushing tekniğinin şematik gösterimi (Mirsal, 2004) 

 

10.7.1.9. Elektrokinetik Arıtım 

 

 Elektrokinetik arıtım teknolojileri esasında basit bir pil düzeneği şeklinde 

çalışmaktadır. Buna göre kirlenmiş bölgeye elektrot serileri (kurşun, bakır, çinko, 

grafit, titanyum, vb.) bağlanmakta ve bu elektrotlara belirli miktarlarda doğru akım 

verilmektedir. Verilen elektrik akımı nedeniyle zemin içerisindeki elektriksel yüke 

sahip kirleticiler, elektroozmoz, iyonik taşınım ve diffüzyon yoluyla ters yüklü 

elektrota doğru bir hareket oluşmaktadır. Ters yüklü elektrota gelen kirletici, türüne 

ve tercihine bağlı olarak elektrot üzerinde biriktirilir veya pompa düzeneği ile yüzeye 

taşınarak burada işleme tabi tutulur (Acar, Y.B., ve Alshawabkeh, A.N.,1993 ; EPA, 

1997). Elektrokinetik teknolojiler, ince tanecikli ve yüksek derecede geçirgen 

topraklardaki kirleticilerin ekstraksiyonunda oldukça etkilidir. Kirletici hareketinin 

yönü ve derecesi; kirleticinin tipi ve konsantrasyonu, toprağın tipi ve yapısı ve 

sistemin ara yüzey kimyası gibi çok sayıda faktör tarafından tayin edilmektedir 

(Anonim,1998). Daha önce de değinildiği gibi elektrotlara ulaşan kirleticiler 

elektroda elektro-kaplama veya çökeltim yöntemi uygulanmasıyla, elektrot 

Saturasyon Zonu 

Yükselmiş  
Su Tablası 

(Yıkamadan  
Dolayı) 

İnjeksiyon  
Duvarı Geri 

Kazanım 
Duvarı 

Su Tablasının  
Orijinal Durumu 

(Vadoz Zon) 
Doymamış 

toprak 
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yakınındaki suyun yüzeye pompalanmasıyla veya iyon değiştirici reçineler 

yardımıyla bölgeden uzaklaşması sağlanabilmektedir (Mulligan ve ark., 2001). 

 Yöntemin en büyük avantajı, hem toprağın yerinde arıtımında (in-situ) hem 

de toprağın kazılmasından sonra (ex-situ) arıtma işlemi düşük maliyetli olmaktadır. 

Ancak, toprak kütlesi içinde iletken bir gözenek sıvısının bulunması gerekliliği 

uygulamaya arazi özelliklerine bağlı sınırlamalar getirmektedir. Ayrıca, kirlenmiş 

bölgede bulunan büyük metal objeler, kayalar, oluşumlar, molozlar ve diğer engeller 

arıtımın randımanını azaltmaktadır (Acar ve Gale, 1995).  

 

10.8. Biyolojik İyileştirme (bio-ıslah) 

 

 Dünyadaki nüfus artışı kirlenmiş toprak alanlarının artmasına neden 

olmaktadır. Özellikle bu oran gelişmişlik ile de doğru orantılı olarak artmaktadır. 

Gıda, sağlık ve araç endüstrisinin hızlı büyümesi sonucu ortaya çıkan atıkların 

kontrolü büyük önem taşımaktadır. Doğada kirliliğin oluşması sonucu özellikle 

organik kirleticileri devamlı olarak bozunmaya uğratan ve onları çözen çeşitli 

bakteri, mantar ve mikroorganizmalar vardır. Kirlilik yönetiminde çevresel 

biyoteknolojinin de önemli bir rolü vardır. Biyoteknoloji ekosistemde oluşan iyi 

durumları, zararlı maddelerin iyi huylu maddelere dönüşümünü, yenilenebilir 

kaynaklardaki biodegrade olabilir materyallerin oluşumunu ve kontrol yöntemlerinin 

tayin edilmesi için kullanılabilmektedir. Çevresel biyoteknoloji için genetik 

mühendisliğinden faydalanılmaktadır. Toksik maddelerin çevresel yükünün 

hafifletilmesi için mikroorganizmaların kullanımının yaygınlaşması gelecekte kilit 

faktörlerden biri olacaktır. Zorunlu bir bakış açısı da etkili bir çevresel 

biyoteknolojik yönteme ihtiyaç duyulduğudur. Zararlı maddeler ile kirlenmiş 

alanların rehabilitasyonu için acil bir yaklaşım olarak bioremediasyon denilen bir 

teknoloji geliştirilmiştir.   Kirlenmiş toprakların biyolojik ıslahı, toprakta doğal 

olarak bulunan mikroorganizmaların kullanılmasıyla yapılan bir ıslah tekniğidir. 

Ayrıca daha ileri düzeylere çıkmış kirliliği önleme de amaçlanır. Çevreye katılmış 

kompleks toksik atıkların seviyeleri günden güne artmakta olduğundan son yüzyılda 

kimyasal endüstrinin hızla büyümesi ve artan karmaşıklığı düşündürücüdür. Burada 
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organizmalar önemli bir rol oynamaktadır. Böyle organizmalara örnek olarak 

bakteriler ve mayalar verilebilir. Daha önce değinildiği gibi bazı bakteriler organik 

kirleticilerin geniş bir bölümünü sindirme yeteneğine sahiptirler. Aksi taktirde 

bilinen teknik metotların herhangi biriyle etkilerini azaltmak çok zordur. Yakıtlar ve 

diğer yağ ürünleri gibi organik kirleticilerin dönüşümünde kolay ve etkili bir 

metotdur. Bioremediasyon çeşitlerine değinecek olursak; arıtım için atıkların 

taşınması ve ortadan kaldırılması esasına dayanan temel iki metot vardır. Bunlar, in-

situ (yerinde) bioremediasyon ve ex-situ (başka yerde) bioremedisyondur.    Bununla 

birlikte ıslahın tamamlanması için gerekli olan zaman, kazılarak çıkarılan toprak 

materyalinin özel vasıtalarla yada yerinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine 

bağlı olacaktır. Doğal toprak ortamında yapılmayan ıslah ( Ex-situ) teknolojileri, 

yerinde yapılan uygulamaya göre normalde daha hızlı ve etkilidirler. 

 

10.8.1. Yerinde (in-situ) Bio-ıslah Teknikleri 

 

 İn-situ bioremediasyonda ıslahın tamamlanması için topraklar yada suyun 

doğal ortamından alınmasına yada kazılarak kaldırılmasına gerek yoktur. İn-situ 

bioremediasyon çok sık olarak doymuş topraklarda kullanılmaktadır. Kimyasal 

maddeleri degrade etmek için zararsız mikroorganizmaların kullanıldığı ve daha az 

maliyetle kirlenmiş sahaların temizlenmesinde kullanılan üstün nitelikli bir metottur. 

Kimyasal etmenlerle ilişkili olarak bir organizmanın ya da hücrenin hareket etmesi 

in-situ bioremediasyonun çalışması için önemlidir çünkü kemotaktik yetenekleri ile 

mikrobiyal organizmalar kirleticilerin bulunduğu bir saha içerisinde hareket 

edebilirler. Böylece hücrelerin kemotaktik yetenekleri arttırılarak, in-situ 

remediasyon zararlı bileşiklerin degrade edilmesinde güvenilir bir metot haline 

gelecektir. İn-situ bioremediasyon yöntemleri birçok potansiyel avantajlara 

sahiptirler. Kirlenmiş toprakların doğal ortamından kazılarak alınmasına gerek 

yoktur. Böylece maliyet olarak da uygun olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca hedef alınan 

sahanın bozulması minimal düzeyde olup, toz-toprak gibi döküntülerde daha az 

olmakta ve eş zamanlı olarak toprak arıtımı da mümkün olmaktadır. Buna karşın in-

situ bioremediasyon bazı dezavantajları ortaya çıkarır. Diğer ıslah metotlarıyla 
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karşılaştırıldığında bu metot daha fazla zaman alabilir. Kontrol edilemeyen çevresel 

şartlardaki değişikliklere direkt maruz kalmaları nedeniyle mikrobiyal aktivitede 

mevsimsel azalmalar olabilir. Mikroorganizmalar daha fazla hücre gelişimleri için 

enerji ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Bunlar mevcut atık maddeye daha sonra 

eklenebilir. Bu koşullar uygun olmadığı zaman degrade etme kapasiteleri azalır. 

Böyle durumlarda doğal olarak oluşan mikroorganizmalar tercih edilmesine rağmen 

genetik mühendisliğinden yararlanılarak elde edilen mikroorganizmalar kullanılmak 

zorundadır. Yerinde bio-ıslah teknikleri esas olarak, mikroorganizmalar ile 

metabolizmayı hızlandıran diğer materyallerin yanında dizel yakıt ve yoğun yağlar 

gibi halojen olmayan yarı uçucu organiklerin iyileştirilmesinde kullanılır. Bazen 

aerobik ıslah olarak bilinen bu teknik, kirleticilerin biodegradasyonunu arttırmak için 

toprağa oksijen ve besin katılarak gerçekleştirilir. Mikroorganizmalar için uygun 

yaşam koşullarını oluşturmak için iki teknik metot kullanılır. Bunlar,  

 

10.8.1.1.  Bioventing (Hava enjeksiyonuyla doymamış toprakta (vadoz bölgede) 

kirletici arıtımı) 

 

 Bu metotda atmosferik hava, mikroorganizmalara gerekli oksijeni sağlamak 

için doymamış toprak  (vadose zon) da su tablası üzerindeki toprağa özel borular 

içinde verilir. Bu yöntemde biyolojik parçalanma toprakta bulunan 

mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Zemine enjeksiyonla verilen 

hava veya O2’nin biyolojik parçalanmaya yardımcı olmasının yanı sıra, burada 

bulunan uçucu organik maddeleri ve CO2’yi hava akımıyla birlikte yüzeye taşıması 

gibi bir işlevi de mevcuttur. Bu sistem özellikle petrol hidrokarbonları, klorlanmış 

çözücüler, bazı pestisitler, bitki koruyucuları ve diğer organik kimyasallarla 

kirlenmiş zeminlerin arıtımında başarıyla uygulanabildiği bilinmektedir. Elde 

bulunan bazı çalışmalar haricinde genel olarak inorganik kirleticiler için tavsiye 

edilmemektedir (EPA, 1994 ; Mihopoulos  ve ark., 2000).  
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10.8.1.2. Peroksit İnjeksiyonu 

 

 Burada oksijen toprağa hidrojen peroksit injeksiyonu yoluyla sıvı bir formda 

verilir. Bununla birlikte bu metot, sadece önceden kirlenmiş yer altı suyunun olduğu 

alanlar ve sınırlı kirliliğin olduğu alanlara bu kimyasallar ile yeraltı suyunun 

kirlenmesinden doğan bilinmeyen sonuçlardan kaçınmak için uygulanır. 

 

10.8.2. Yerinde Olmayan (ex-situ) Bio-ıslah Metotları 

 

 Bu yöntem toprağın doğal ortamından kazılarak alınmasını gerektirir. 

Bunun amacı mikrobiyal degradasyonu kolaylaştırmaktır. Kirlenmiş sahadan uzakta 

gerçekleştirilen ex-situ bio-ıslah metotları, normal olarak asıl yerinde yapılan 

metotlara göre daha hızlıdır. Kirleticilerin geniş bir alanı için uygulanabilirler fakat 

daha pahalı bir yöntemdir. Bazı durumlarda, en yüksek etkililiğe ulaşmak için üst 

ıslah ölçümleri kadar ön temizlemeye ihtiyaç olabilir. Islahın özel tanklarda yada 

hazır zeminlerde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine göre ex-situ bio-ıslah iki 

teknolojiyi kapsar;  

 

10.8.2.1. Sulu Faz İşlemi 

 

 Sulu fazlı bioremediasyon arıtım uygulaması diğer arıtım yöntemleriyle 

karşılaştırıldığında nispeten çok daha hızlı bir yöntemdir. Topraktaki kirleticiler ile 

temas halinde olan ve toprakta zaten doğal olarak bulunan mikroorganizmaları 

tutmak için bu teknolojide kirlenmiş toprak yerinden kazı ile alınarak özel vasıtalar 

ile alınır ve özel tanklarda su ile karıştırılır. Oksijen ve besinler daha sonra eklenir. 

Kirleticilerin degradasyonunun başını çeken bioaktivitelerini devam ettirmek için 

organizmalar, en iyi koşullara sahip olsun diye ısı, besin ve oksijen konsantrasyonları 

kontrol edilir. 
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10.8.2.2. Katı Faz İşlemi 

 

 Burada kirlenmiş toprak hazır zeminler üzerinde işleme tabi tutulur. Sulu 

zemin uygulamasına göre daha az masraflı olmasına rağmen fazla etkili değildir ve 

daha çok zamana ihtiyaç vardır. Bio-yığınlar olarak da adlandırılabilen bu yöntem; 

bio-hücreler, bio-toprak yığınları, bio-yığınlar ve kompost yığınları olarak bilinen 

bio-yığınlar biodegradasyonun kullanımıyla kazılarak yerinden alınmış topraklardaki 

petrollü oluşumların konsantrasyonlarını azaltmak için kullanılır. Bu teknoloji 

kirlenmiş toprakların yığınlar haline getirilerek havalandırma ve/veya mineraller, 

besinler ve nem eklenerek toprak içerisindeki mikrobiyal aktiviteyi harekete 

geçirmeyi amaçlar. Mikrobiyal solunum vasıtasıyla adsorbe edilmiş petrollü ürün 

oluşumlarının degradasyonunda arttırılmış mikrobiyal aktivitenin rolü vardır. Bio-

yığınlar (biopiles) ile arazi düzenlenmesi (landfarm) arasında benzerlik vardır. Her 

ikisi de mühendislik sistemleriyle oluşturulan hava kaynağıyla oksijen kullanımına 

bağlı olarak aerobik bakteri çoğalmasını ve gelişimini teşvik eder. Böylece topraklara 

adsorbe olmuş petrol oluşumları degradasyona uğratılır. Arazi düzenlenmesinde 

(landfarm) toprak sürülerek yada devrilerek havalandırılırken, bio-yığınlar(biopiles) 

daha çok yığının her yerine yerleştirilen delikli boru tesisatı yada oluklar vasıtasıyla 

enjeksiyon yada ekstraksiyon ile hava üflenerek havalandırılır. Bu ıslah metodunu 

geçekleştirmek için üç ana teknik yaygın olarak kullanılır. Bunlar; 

 

10.8.2.2.(1). Arazi Düzenlemesi (Land Farming) 

 

 Toprak doğal ortamından alınarak özel olarak hazırlanmış zemine yayılır. 

Burada biyolojik aktiviteyi hızlandırmak ve havalanmayı kolaylaştırmak için düzenli 

olarak karıştırılır ve çevrilir. Gerekirse besinler eklenir. Besin ve oksijen eksikliği 

biodegradasyonu geciktirebilir. Arazi iyileştirilmesi yada arazi uygulaması olarak 

bilinen ve biodegradasyon yoluyla petrol bileşenlerinin konsantrasyonlarını azaltan 

landfarming topraklar için yerüstü  toprak teknolojisidir. Bu teknoloji genellikle 

yeryüzü üzerinde ince bir tabaka halinde yerinden kazılarak alınmış kirli toprakların 

yayılarak serilmesini ve havalandırma ve/veya mineraller, besinler ve nem 
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eklenmesiyle toprak içindeki aerobik mikrobiyal aktiviteyi teşvik etmeyi amaçlar 

(EPA, 1995).  

 Mikrobiyal aktivitenin artması, mikrobiyal solunumun etkisiyle adsorbe 

olmuş petrol ürünü bileşenlerinin degradasyonuna neden olur. Eğer topraktaki kirlilik 

toprağın fazla derininde değilse (yer yüzeyi altında yaklaşık 90 cm ‘den daha az ise) 

toprağı kazarak çıkarmaksızın mikrobiyal aktiviteyi etkili şekilde teşvik etmek 

mümkün olabilir. Petrol ürünü bileşenleriyle kirlenmiş topraktaki kirlilik 1.5 m’den 

daha fazla bir derinlikte ise topraklar kazılarak çıkarılmış ve yeryüzü üzerinde tekrar 

işleme tabi tutulmuş olmalıdır. 

 Uygulama durumuna değinecek olursak, yer altı depolama tank alanlarında 

tipik olarak bulunan petrol ürünü bileşenlerinin hemen hemen tümünün 

konsantrasyonlarının azaltılmasında landfarming uygulamasının etkili olduğu 

ispatlanmıştır. Burada da rastlanılan petrol ürünü bileşenlerinin yapısına ve doğasına 

göre bio-yığınlardaki gibi uygulamalar yapılır. Daha çok uçucu olan petrol ürünleri 

lanfarm havalandırma yöntemleri (sürme, devirme) esnasında buharlaşma ile ortadan 

kalkma eğilimindedirler. Mikrobiyal solunum vasıtasıyla da degrade olma yeteneği 

gösterirler. Burada da daha düşük moleküler ağırlıklı petrol ürünleri buharlaşma 

eğilimi de olurken yüksek moleküler ağırlıklı petrol bileşenleri için daha uzun 

periyotlu bir degrade olma zamanı söz konusudur.  

 Daha önce de değinildiği gibi mikroorganizma faaliyeti, toprakların 

karakteristikleri, kirleticilerin uçuculuğu ve iklim şartları önem kazanmakta ve bu 

uygulama içinde belirleyici faktörler olmaktadırlar. Örneğin bakteri gelişimini 

etkileyen bir diğer etmen de toprakların pH değerleridir. Bu değer 6-8 arasında 

olmalıdır. Bu teknolojinin uygulanmasından önce bu değerlerin dışında pH 

değerlerine sahip topraklara landfarming işlemleri esnasında yada öncesinde pH 

ayarlaması gerekecektir. Bu işlem alana kireç ekleyerek pH’nın yükseltilmesi ve 

elementel sülfür eklenmesiyle de düşürülmesi olarak geçekleştirilir. Bununla birlikte, 

toprak mikroorganizmaları için nem faktörü de önemlidir. İşte burada da toprak nem 

düzeyi dengede tutulmalıdır. Aşırı nem oluşumu oksijeni azaltacağından dolayı 

aerobik bakteri faaliyetini etkileyecektir. Nemin istenen sınırlar altında olması da 

istenmeyen bir durumdur. Bu gibi durumlarda dışarıdan eklemeler ile arttırılabilir. 
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Toprak neminin ideal düzeyi toprağın su tutma kapasitesinin % 40-85’i arasındaki 

değerdir. Ağırlık olarak dikkate alınırsa yaklaşık %12-30’dur. Nemin aşırı birikimi 

aşırı yağış alan yada zayıf drenajlı sahalardaki arazi düzenleme yöntemin (landfarm) 

de meydana gelebilir. Bu şartlar arazi uygulama dizaynında dikkate alınmalıdır. 

Örneğin geçirimsiz bir örtü yoğun infiltrasyonu ve uygulama sahasının erozyona 

maruz kalmasını engelleyebilir. 

 Mikroorganizmalar biodegradasyon süreçlerinin devamı ve hücre 

gelişimlerini ilerletmek için azot ve fosfor gibi inorganik besinlere gereksinim 

duyarlar. Bu besinler uygulama alanına eklenebilir fakat aşırı besin miktarları 

mikrobiyal metabolizmayı ters yönde etkileyebilir. 

 Burada sonuç olarak önemli olan bu uygulamaların düzenli olarak kontrol 

edilmesidir. Bunun içinde mutlaka bir kontrol planı oluşturulmalıdır (EPA, 1995).       

 

10.8.2.2.(2). Toprak Bioyığınları( Soil Biopiles) 

 

 Kazılarak alınan toprak birkaç metre yüksekliğinde yığın halinde bırakılır. 

Mikroorganizmalar ile degradasyon aktivitesini arttırmak için yığın içine hava üflenir 

ve gerekirse besinler eklenir. Yığınlardan yayılan gazlardan dolayı, bazı uçucu 

kirleticilerde kontrol edilmelidir. Uygulanması konusuna değinecek olursak, toprak 

bio-yığınları (soil biopiles), landfarmlar gibi yeraltı depolama tank alanlarında 

bulunan tipik petrol ürünlerinin yaklaşık tüm oluşumlarının konsantrasyonlarını 

azaltmada etkili bir rol oynamaktadırlar. Daha hafif (uçucu) petrol ürünleri örneğin 

gazolin gibi, havalandırma yöntemleri esnasında (hava enjeksiyonu, hava 

ekstraksiyonu yada yığın devirme ve harmanlama ) evaporasyon yoluyla ortadan 

kaldırılmaya ve mikrobiyal solunum vasıtasıyla degrade olmaya uygun hale gelirler. 

Dizel yakıt, karosen gibi orta dereceli hidrokarbon ürünleri, daha hafif (daha fazla 

uçucu olan) oluşumların daha düşük yüzdelerini ihtiva ederler. Bu petrol ürünlerinin 

biodegradasyonu evaporasyona göre daha fazla önem kazanmaktadır. Daha ağır 

(uçuculuğu çok az veya hiç uçucu olmayan) petrol ürünleri (ısıtılmış petrol yağ 

ürünleri), bu petrol ürünlerinin biodegradasyonunu bozan baskın mekanizma bio-

yığın havalanması esnasında buharlaşmazlar. Bununla birlikte daha yüksek 
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moleküler ağırlıklı oluşumlar daha hafif oluşumlara göre daha uzun bir degradasyon 

zamanına ihtiyaç duyarlar (EPA, 1995). 

 İşlem prensipleri ise; bir biopile sisteminin etkiliği üç kategoride 

gruplandırılabilen bir çok parametreye bağlıdır; 

 a) Toprak karakteristikleri 

 b) Ortamın yapısı 

 c) İklim şartları 

 Toprak tekstürü, toprağın geçirgenliğini, nem içeriğini ve hacim 

yoğunluğunu etkiler. İnce tanecikli topraklar kaba tanecikli topraklara göre daha az 

geçirgendir. Daha düşük geçirgenlige sahip toprakların havalanması zordur fakat 

daha yüksek geçirgenliğe sahip toprağa nazaran daha iyi nem tutma 

yeteneğindedirler. Bununla birlikte düşük geçirgenlik genellikle nem, hava ve 

besinlerin eşit bir şekilde dağılımının zor olduğu topraklar ile ilişkili tutulur. Biopile 

dediğimiz toprak bio-yığınlarının aerobik bakteri faaliyetini devam ettirebilmesi ve 

biodegradasyonun teşvik edilmesi için belirli zamanlarda devrilmeye yada sürülmeye 

ihtiyaçları vardır. Burada önemli bir konu da mikroorganizma faaliyetidir. Topraklar 

normal şartlarda farklı mikroorganizmaların geniş bir çeşitliliğini (bakteri, alg, 

mantar, protozoa ve aktinomiseter gibi) bünyesinde bulundurur. Bio-yığınlar için en 

uygun drenaj koşullarının oluşturulduğu topraklarda bu organizmalar genellikle 

aerobiktirler. Bu organizmalar içinde özellikle düşük oksijen seviyelerinde 

biokimyasal olarak aktif olan grup ve en kalabalık olanı bakterilerdir. Bakteriler 

çoğalma için gerekli olan metabolik faaliyetlerin devamı için bir enerji kaynağına ve 

hücre gelişimleri için bir karbon kaynağına ihtiyaç duyarlar. Ayrıca bu gelişim için 

azot ve fosfor kaynağı da gereklidir. 

 Toprak mikroorganizmaları ideal gelişimleri için ayrıca nemli toprak 

koşullarına ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte aşırı nemli toprak havanın toprak 

içerisindeki hareketini kısıtlar ve böylece aerobik bakteri faaliyeti için gerekli olan 

oksijenin yarayışlılığı azalır. Genelde topraklar nemli olmalıdır fakat bu nem oranı 

dengede tutulmalıdır.  

 Bakteri gelişimini etkileyen bir diğer etmen de sıcaklıktır. Toprak 

mikrobiyal aktivitesinin 10oC’nin altındaki sıcaklıklarda önemli derecede azaldığı 



10. TOPRAK ISLAHI  Bilinç TÜRKOĞLU 

 71 

gösterilmiştir. Petrollü hidrokarbonların biodegradasyonu için önemli çoğu 

bakterilerin mikrobiyal aktivitesi 45 oC’den daha yüksek sıcaklıklarda azalır. 

 Kirlenmiş topraklarda petrollü organik kirleticiler ve ağır metallerin yüksek 

konsantrasyonlarının bulunması bio-yığınlardaki biodegradasyondan sorumlu 

bakterilerin çoğalmasına ve gelişmesine toksik etkide bulunabilir yada bu durumu 

engelleyebilir. Diğer taraftan organik materyallerin çok düşük konsantrasyonları da 

mikrobiyal aktivitenin azalmış seviyelerini ortaya çıkaracaktır 

 Bu yöntemin her uygulamada olduğu gibi bazı dezavantajları ve avantajları 

vardır. Bunlar; 

 Avantajları; 

 - Dizayn ve tamamlanması nispeten basittir. 

 - Arıtım işlem zamanı kısa olup optimal koşular altında genellikle 6 aydan 2 

yıla kadardır. 

 - Düşük biodegradasyon oranları ile organik oluşumlar üzerine etkilidir. 

 - Kapalı bir sistem olarak dizayn edilebilir. 

 - Arazi düzenlenmesine göre(landfarming) daha az bir saha kullanımını 

gerektirir. 

 Dezavantajları; 

 -Yüksek konsantrasyon oluşumlarında etkili olmayabilir(>50.000 ppm, total 

petrollü hidrokarbonlar için) 

 -Önemli ağır metal konsantrasyonlarının mevcudiyeti (>2.500 ppm ) 

mikrobiyal aktiviteyi engelleyebilir. 

 -Uçucu oluşumlar arıtım esnasında biodegradeye uğramadan ziyade 

buharlaşmaya eğilimlidirler. 

 -Lanfarming uygulamasından daha az olmasına rağmen geniş bir saha 

kullanımını gerektirir (EPA, 1995). 

 

10.8.2.2.(3). Kompostlaşma 

 

 Mikroorganizmaların oluşumuna yardımcı olan ısı, karbondioksit, su buharı 

ve humus tarafından organik maddenin dekompose edilmesi esnasında 



10. TOPRAK ISLAHI  Bilinç TÜRKOĞLU 

 72 

kompostlaşma aerobik bir süreç gösterir. Kompostlaşma tekniğinde, biodegrade 

olabilir atık ve kirlenmiş toprak, mikroorganizmaların biyolojik aktiviteleri için 

gerekli hava ve suyun sirkülasyonunu kolaylaştırmak için saman gibi hacimli 

materyaller ile karıştırılır. Gerekirse besinler sonra da eklenir. Atık ve kirleticilerin 

biodegradasyonu, toprağın yığınlar halinde oluşturulduğu yerlerde, periyodik olarak 

vakum pompaları yada hava üfleyicileri ile havalandırılarak statik kompost 

yığınlarında gerçekleşir. Ayrıca karıştırma vasıtasıyla havalanmanın 

gerçekleştirildiği mekanik karıştırıcı özelliğine sahip özel tanklarda gerçekleştirilir. 

Kompostlaşmayı sağlayan başka bir teknik de, window kompostlaşma tekniğidir. Bu 

teknikte toprak uzun yığınlar halinde serilir ve atmosferik hava ve güneş ışığının 

fotolitik etkisine maruz bırakılır. Mikroorganizmalar ile organik maddenin 

degradasyonu atmosferik oksijen ve nemin yardımıyla gerçekleştirilir (MIRSAL, 

2004). 

 

10.8.3. Bioremediasyon Süreçlerinde Bulunan Mikroorganizmalar 

 

 Bitkiler gibi organizmalarında çok farklı tipleri bioremediasyon 

teknolojisinde kullanılabilmektedir. Fakat mikroorganizmalar en büyük ve geniş 

potansiyeli oluştururlar. Mikroorganizmalar (öncelikle bakteriler ve mantarlar) 

doğanın geri kazanım reaktörleri gibidirler.  

 Daha düşük maliyetli ve çevreye daha dost olan biyolojik yöntemler ile 

beraber pahalı fiziksel ve kimyasal ıslah yöntemleriyle birleştirilebilen, kendi 

gelişimleri için doğal ve sentetik kimyasalları ve ham maddeleri enerji kaynaklarına 

dönüştürmek için kapasitelerini bu süreçlerle destekleyip arttırabilirler. 

Mikroorganizmalar böylece yeni bioteknolojiler için mükemmel bir kaynak olarak 

görülebilir. Bioremediasyona imkan sağlayan yeni mikroorganizmaların keşfi halen 

devam etmektedir. Buna bir örnek verecek olursak uranyumu, radyoaktif bir atığı, 

madencilik çalışmaları sonucu oluşan drenaj sularındaki ve yeraltı suyundaki zararlı 

metalleri ortadan kaldırabilen ve metalleri indirgeyebilen yeni bir bakteri çeşidi olan 

Geobacter metallireduces bu olağan üstü listeye eklenenlerden biridir. Ölü 

mikrobiyal hücreler dahi bioremediasyon teknolojilerinde kullanışlı 
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olabilmektedirler. Bu araştırmalar bioremediasyondaki yararlı görevleriyle harikalar 

yaratan çok daha fazla organizmanın keşfedilmesini tetikleyecektir (EPA, 1995). 

 Bu organizmalar kirliliğin geniş bir boyutu için kullanılabilirler. Örneğin 

petrol ve ürünleri, yağ oluşumları, hidrokarbonlar, yağ tankerleriyle oluşan kirlilik, 

petrol sızıntılarıyla oluşan toprak kirliliği süreçlerinde aktif olarak rol alırlar. 

Bunlardan bağımsız olarak endüstriyel atıkların ortadan kaldırılmasında, bazı 

elementlerin toksisitesinin (selenyum gibi) azaltılmasında görev alabilirler.  

 Çoğu alg ve bakteriler yüksek seviyelerde toksik olan metallere karşı salgı 

üretirler. Bu salgılar metallerin besin zincirinden kaldırılmasında etkilidirler. 

 Bioremediasyon süreçlerinde mikroorganizmaların kullanımına dair 

dezavantajlarda sözkonusu olmaktadır. Hedef alınan organizmaların fonksiyonel 

aktivitesini arttırmak için eklenen katkı maddeleri (yerinde eklendiği zaman) aynı 

çevrede yaşayan diğer organizmaları olumsuz yönde etkileyebilir.  

 Organizmalar genetik olarak modifiye edilmiş olsalar bile belirli bir zaman 

periyodundan sonra çevreye yayılırlar ve bunların ortadan kaldırılması oldukça zor 

bir hal alabilir. Ayrıca bioremediasyon gerek laboratuar ihtiyacı gerekse istenilen 

seviyelere ulaşmada zaman alması bakımından da masraflı olabilmektedir (EPA, 

1995). 

 

10.8.4. Fitoremediasyon (bitkiler yardımıyla yapılan bio-ıslah) 

 

 Son on yılda popülaritesi giderek artmakta olan fito-ıslah, toprak ıslahına ait 

pasif bir teknolojidir. Fitoremediasyon çevredeki kirleticilerin alınmasında yada 

onların zararsız hale getirilmesinde yeşil bitkilerin kullanımı olarak tanımlanır 

(Rasılın ve ark., 1997). Diğer ıslah teknolojileri ile karşılaştırıldığında toprak 

dolgusu, fiksasyon ve filtreleme gibi oldukça düşük masraflı, estetik olarak memnun 

edici ve daha küçük düzenleme kolaylıklarını gerektirir (Glass, 1999). Bundan başka 

fitoremediasyon minimal bir çevresel sıkıntı yaratmasıyla büyük avantajlar sunar 

çünkü tersine toprak matriksini değiştirmez. Böylece başarılı fitoremediasyondan 

sonra toprak direkt olarak tarımsal amaçlar için kullanılabilir. Toksik ağır metaller ve 

organik kirleticilerin her ikisi de fitoremediasyonda hedef alınan kirleticilerdir. Salt 



10. TOPRAK ISLAHI  Bilinç TÜRKOĞLU 

 74 

ve ark., (1998) fitoremediasyonu fitoekstraksiyon, fitodegradasyon, rizofiltrasyon, 

fitostabilizasyon, fitovolatilizasyon ve rizodegradasyon olarak alt gruplara 

ayırmışlardır. Orta derecede yüzeysel kirlenmiş alanlarda bozulmuş yada stabilize 

olmuş kirleticilerin yok edilmesi için bitkilerin kullanıma bağlı olan bir teknolojidir. 

Özellikle seçilmiş genetik olarak ayarlanmış bitkiler bu yöntemde kullanılmaktadır. 

Buradaki riski azaltma bu faktörlerin herhangi biriyle birleşme yada bir kirleticiyi 

içine alma yada degradasyon ile kirleticinin ortadan kaldırılmasına dair bir yöntem 

vasıtasıyla olabilir. Daha öncede değinildiği gibi fitoremediasyon düşük risk 

kirliliğinden orta dereceye kadar kirlenmiş alanların ıslah edilmesinde hem etkili bir 

enerji hem de memnun edici bir yöntemdir. Islah yöntemini bir tamamlama adımı 

olarak diğer farklı geleneksel ıslah metotlarıyla beraber kullanılabilir. 

 Fitoremediasyonun önemli bir avantajı da toprağın kazılarak yerinden 

alınması gibi başka ıslah metotlarıyla karşılaştırıldığında yine daha az bir maliyete 

neden olmaktadır. Fitoremediasyonun maliyeti toprakların ton başına hesap edilen 

tahmini maliyeti 25-100$ olarak belirtilmektedir. Çoğu durumlarda fitoremediasyon 

alternatif metotların yarı fiyatından daha az bir maliyete sahip olabilmektedir. 

Fitoremediasyon ayrıca başka bir yere nakletme problemlerinden ziyade kalıcı bir 

yerinde ıslahı sunar. Bununla birlikte fitoremediasyonunda eksiklikleri vardır. 

Köklerin derinliğine ve bitkinin kirleticiye olan toleransına bağlı olan bir metottur. 

Kirlenmiş toprakların temizlenmesi için kullanılabilen bitkilerin oluşturduğu 

fitoremediasyon aslında genetik bir terimdir. Bitkiler organik kirleticileri bozabilir, 

degrade edebilir yada stabilize metal kirleticileri ortadan kaldırabilir (EPA, 1995).  

 Metal kirleticilerin fitoıslahı için kullanılan metotlar, organik kirleticiler ile 

kirlenmiş sahaların ıslahı için kullanılan metotlardan birazcık farklıdır. Böyle 

alanlarda bitkiler tarafından alınan metaller toprakta stabilize olur yada topraktan 

kaldırılır. Bitkiler iki ana yöntem vasıtasıyla kirleticileri topraktan alırlar. Thlapsi, 

Urtica, Chenopodium, Polygonum sachalase ve Allyssim gibi bazı bitkilerin 

kadmiyum, bakır, kuşun, nikel ve çinkoyu bünyelerinde biriktirme yetenekleri vardır 

ve bu nedenle, söz konusu bitkilerin yetiştirilmesi kirlenmiş toprakların arıtılmasında 

indirekt bir metot olarak kabul edilmektedir (Mulligan ve ark., 2001). Örneğin, çoğu 

bitlkiler yaklaşık 100 ppm’lik bir Zn birikiminde toksisite semptomları gösterirken, 
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en yaygın metal hiperakümülatörü olarak bilinen Thlapsi caeruledcens’ın 26000 

ppm’in üzerinde bir birikimi sağlayabildiği literatürden bilinmektedir (Lasat, 2000).  

 Fitoremediasyon teknolojilerini fitoekstraksiyon, fitostabilizasyon ve 

rizofiltrasyon olmak üzere üç sınıfta incelemek mümkündür. Ayrıca organik 

kirleticiler için şu sınıflama yapılmıştır; fitodegradasyon, rizodegradasyon ve 

fitovolatilizasyon. 

 
 Çizelge 10.4. Fitoremediasyon Teknolojilerinin Kirleticilerin Tipine Göre  
              Sınıflandırılması (Epa, 1995).  
 

Metal Organik 

Fitoekstraksiyon Fitodegradasyon 

Rizofiltrasyon Rizodegradasyon 

fitostabilizasyon Fitovolatilizasyon 

 

10.8.3.1. Fitoekstraksiyon (fitoakümülasyon) 

 

 Fitoekstraksiyon, topraklarda ki metal kirleticilerin bitki kökleriyle 

alınmasıyla gerçekleşen yönteme verilen isimdir. Her bitki topraktaki zararlı 

maddeleri bünyesine almada farklı özellikler gösterir ve kirleticilerin yüksek 

seviyelerine direnen bitkiler kullanılmış olunmalıdır. Bu durum metal kirleticiden 

ziyade daha fazlası ile kirlenmiş alanlarda dikkate değer bir öneme sahiptir. İşte 

hiperakümülatör bitki türleri nispeten yüksek kirlilik seviyelerine toleranslarından 

dolayı bu tip kirlenmiş alanlarda kullanılırlar. Kirliliği kabul edilebilir seviyelere 

indirgemede bu yöntem çoğu zaman tekrarlanır. Bazı durumlarda fitomining olarak 

bilinen bir yöntem vasıtasıyla metaller yeniden işlenip geri kazanılabilmektedir. Bu 

yöntem değerli metallerin işlenmesinden ayrı tutulur. Çinko, bakır ve nikel 

metallerini kapsayan bileşikler başarılı bir şekilde fitoekstrakte edilebilmektedirler. 

Bitkiler bu zararlı metalleri topraktan kökleri vasıtasıyla alırlar ve bitkinin diğer 

bölümlerine taşınmasına yardımcı olurlar. Bu nedenle, metalleri adsorbe etme 

kabiliyetine sahip olduğu bilinen bitkiler seçilir ve metaller yada tuzları ile kirlenmiş 

topraklarda, seçilen bu bitkiler yetiştirilir. Bu işlemden sonra bitkiler hasat edilir ve 
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yakma fırınlarında yakılır yada kompostlaşma ile başka uygun bir metot ile işleme 

tabi tutulur (EPA, 1995). 

 

10.8.3.2. Fitostabilizasyon 

 

 Bu yöntemde ise, topraktaki metallerin mobilitelerini ve yarayışlılıklarını 

sınırlayan bitkilerin kullanımını kapsamaktadır. Fitostabilizasyon bitkileri, yüksek 

metal seviyelerini tolere edebilen ve metalleri sorpsiyon, çöktürme, kompleksleşme, 

veya metal valanslarının indirgenmesiyle toprakta immobilize edilebilen bitkilerdir. 

Aynı zamanda gövdelerinde düşük seviyede bir birikim gösterdikleri için, hasattan 

sonra kalıntıların tehlikeli atık haline gelmesi elimine edilmiş olmaktadır. Toprakta 

bulunan metalleri stabilize etmesinin yanı sıra bu bitkiler aynı zamanda, toprak 

matriksindeki erozyonu ve sedimentin hareketini de stabilize eder (EPA, 1995). 

 

10.8.3.3. Rizofiltrasyon 

 

 Rizofiltrasyon yönteminde metaller için bir filtre görevi yapan iyi gelişmiş 

bir kök sistemi kullanılır. Bu metot topraktan ziyade kirlenmiş sular için daha 

etkilidir. Bu yöntemde esas olarak sudaki radyoaktif maddeleri yada metalleri almak 

için kullanılır. Fitoekstraksiyon yönteminden başka metal toplanmasının meydana 

geldiği yerde sadece kökler alınır ve hazırlanır. Kirleticiler ya bitki kök yüzeylerinde 

adsorbe edilir yada bitki kökleri tarafından emilir. Rizofiltrasyon yönteminde 

kullanılan bitkiler direkt olarak kirli alana ekilmez ilk önce kirleticiye adaptasyonu 

sağlanır. Bitkiler geniş bir kök sistemine sahip olana kadar topraktan ziyade temiz su 

içerisinde hydroponik olarak yetiştirilir. Daha sonra bu gelişmiş kök sistemli bitkinin 

yeni koşullara alışması için ilk bulunduğu su kaynağından alınarak kirlenmiş bir su 

kaynağına aktarılır. Bitkiler uyumlu hale geldikten sonra kirlenmiş alana ekimi 

yapılır. Kökler doygun hale geldiklerinde hasat edilir ve güvenli bir şekilde yok 

edilir. Çernobil kazasıyla ilgili olarak bir örnek verecek olursak radyoaktif olarak 

kirlenmiş su birikintilerinde ayçiçeği yetiştirilmesinin yapıldığı yerlerde tekrarlanmış 

saha arıtımları kirliliğin uygun seviyelere indirilmesinde nispeten etkili olmuştur. 



10. TOPRAK ISLAHI  Bilinç TÜRKOĞLU 

 77 

Yukarıda da değinildiği gibi bu metot için iki ana adım söz konusudur. İlk olarak, 

bitkiler kök sistemleri iyi gelişene kadar serada yetiştirilir ve sonra kirli suların 

bulunduğu tanklara yerleştirilirler. Bitkiler böylece sularda bulunan kirleticileri 

alırlar (EPA, 1995). 

 Organik maddeler ile kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi dört yöntemle 

incelenmektedir. Bunlar  

 a. Fitodegradasyon 

 b. Arttırılmış rizosfer degradasyonu 

 c. Organik pompalar 

 d. Fito-uçuculuk (phytovolatilisation)  

 

10.8.3.3.(1) Fitodegradasyon 

 

 Bu metotta kullanılan bitkiler organik kirleticilerin yapısını bozma ve 

ayrıştırma yeteneğine sahiptirler. Bu oluşum esas olarak enzimatik reaksiyonlar 

vasıtasıyla gerçekleşir. Yani bazı kirleticiler bitkiler tarafından adsorbe edilebilir ve 

bitki enzimleri vasıtasıyla daha sonra bozunuma uğratılabilirler. Bu adsorbe edilen 

organik bileşikler metabolik mekanizmalar vasıtasıyla daha küçük parçalara 

ayrılırlar. Bu küçük kirletici molekülleri daha sonra da bitkiler tarafından metabolit 

olarak ayrıca kullanılabilirler. Böylece bitki dokuları ile birleşmiş hale gelirler. Bitki 

enzimleri cephane atıkları, klorine olmuş solventler (TCE: trichloroethane) ve ayrıca 

organik herbisitler gibi degrade olabilen diğer zararlı maddeleri bozunmaya 

uğratmaları ile tanımlanırlar (MIRSAL, 2004).   

 

10.8.3.3.(2) Rizosfer Degradasyonu 

 

 Bu yöntemde bitkiler, organik kirleticileri etkisiz hale getirmek için toprak 

mikroorganizmaları ile birlikte çalışırlar. Organizmaların enerji gereksinimleri için 

ihtiyaç duyulan besinleri üreten mikroorganizmalar, kök sistemi vasıtasıyla kirlilik 

materyallerinin biyodegradasyonunu gerçekleştirirler. Bu birliktelik yaşamsal 

faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için mikroorganizmaları yeterli bir seviyede tutar 
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ve toksik kirleticilerin devamlı bir degradasyonunu sağlar. Toprakta mevcut olan 

mikroorganizmalar yakıtlar ve solventler gibi organik kirleticileri parçalayıp 

bünyelerinde toplarlar.  

 Bitki kökü şekerler, alkoller ve organik asitleri toprak mikroflorası için 

karbonhidrat kaynakları olarak harekete geçirirler, mikrobiyal oluşumu ve aktiviteyi 

arttırırlar. Bitki kökleri ayrıca toprağı gevşetir ve böylece ek olarak mikrobiyal 

aktivite artar (MIRSAL, 2004).  

 

10.8.3.3.(3) Organik Pompalar 

 

 Bazı ağaçlar (kavak ağaçları gibi) yeraltı suyunun önemli bir kısmını 

topraktan alma yeteneğine sahiptirler. Böyle bir uygulama kirleticilerin yeraltı 

suyuna ulaşmasını ve saturasyon zonuna girme eğilimlerini azaltır. Su tablasının 

yakınında sık bir kök sistemi ağının oluşturulmasıyla doğal hidrolik pompalar olarak 

etkili bir şekilde hareket eden bitkiler bir günde büyük miktarlarda suyu 

buharlaştırabilirler. Yukarıda da değinildiği gibi bu yöntem yeraltı suyu içerisinde 

bulunan yüzey suyundaki ve içme suyu kaynaklarındaki kirleticilerin bir yerden 

başka bir yere hareket etmesini azaltmak için kullanılmaktadır (MIRSAL, 2004).    

 

10.8.3.3.(4) Fito-Uçuculuk (Phytovolatilizasyon) 

 

 Bu durum organik kirleticileri içeren suyun büyük bir miktarını alan 

ağaçlarda meydana gelir. Kirleticiler terleme yoluyla bitki sisteminden ayrılabilir ya 

da buharlaşabilir. Bilindiği gibi su, köklerden yapraklara kadar bitkinin vaskular 

sistemi vasıtasıyla hareket eder. Böylece kirleticiler bitkiyi çevreleyen havaya 

buharlaşma yoluyla ve uçucu hale gelerek karışır. Bu mekanizmaya örnek olarak 

verilebilecek bitki kavak ağaçlarıdır. Aşağıdaki şekilde (şekil 10.5.) bitkilerle 

gerçekleştirilen ıslahın farklı metotları ve aralarındaki ilişki gösterilmiştir.  
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fitoremediasyon 

inorganikler 

fitoekstraksiyon rizofiltrasyon 

organikler 

Fitodegradasyon 

Rizosfer 
degradasyonu 

Organik 
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Fito-
uçuculuk 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 10.5. Farklı fitoremediasyon yöntemlerinin şematik olarak görünümü 

(Mirsal, 2004) 
 

 Tüm bitkiler topraktaki metalleri ekstrakte etme potansiyeline sahiptirler 

fakat bazı bitkiler ekstrakte etme, biriktirme ve diğer organizmalara toksik olabilen 

ağır metallerin yüksek seviyelerini tolere etme kabiliyeti göstermektedirler. Böyle 

bitkiler hiperakümülatör olarak adlandırılırlar. Hiperakümüle edici bitkiler bitki 

alemi içerisinde taksonomik olarak geniş alana yayılmıştır. Metal 

hiperakümülasyonu metal içerikli topraklara ekofizyolojik bir adaptasyondur 

(Maywald ve Weigel, 1997). Fonksiyonu henüz bilinmemekle birlikte, bitki 

patojenlerine karşı (Boynd ve ark., 1994), koruyucu bir mekanizma olarak çalışan ve 

ayrıca zararlı saldırısını önleyen (Sagner ve ark., 1998) metal hiperakümülasyonu 

hipotezlerini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bununla beraber 

bioremediasyonda hiperakümülatörlerin uygulanma ihtimali birçok faktör tarafından 

kısıtlanır. Böyle bitkiler çok sık olarak sadece belirli bir elementi toplarlar ve bu 

yüzden birden çok elemente uygulanamazlar. Örneğin hiperakümüle edici bir bitki 

olan Thlapsi caerulescens popülasyonu Zn ve Cd hiperakümülatörlerinde ikiye 

ayrılır. Kadmiyum hiperakümüle edici popülasyonlar 3000mg kg - 1 a ulaşan 

havadaki kadmiyum konsantrasyonlarını akümüle etme yeteneğine sahiptirler 

(Schwartz ve ark., 2003). Brown ve arkadaşlarına göre (1995) hiperakümülatör türler 

yapraklarında 100mg kg - 1 dan fazla Cd ihtiva edebilen bitkilerdir. Buna ek olarak 

çoğu hiperakümülatörler yavaş bir şekilde büyür ve küçük bir biomasa sahiptirler. 

Robınson ve ark., (2000) hızlı büyüyen, derin köklü, kolayca yayılan ve hedef metali 
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toplayabilen bir bitkinin fitoremediasyon için kullanılmasını önermiştir. Römkens ve 

ark., (2002)’e göre ayrıca yüksek bir biomas üretimine sahip olmalıdırlar. Yukarıda 

değinilen tüm faktörler tütün bitkisi, Nicotiana tabacum ‘da bulunmuştur. Son on yıl 

süresince ümit verici çevresel bir teknoloji olan fitoremediasyonun gelişiminde çok 

başarılı olunmuştur. Bununla birlikte topraktaki kirleticilerin bioyarayışlılığını 

etkileyen faktörler ve metal ekstraksiyonundan sorumlu bitki mekanizmaları 

hakkında hala büyük oranda eksiklik vardır. 

 Topraktaki metallerin bioyarayışlılığı, katyon değişim kapasitesi, toprağın 

pH değeri, aşırı gübre miktarları ve şelatörler gibi pek çok faktörler tarafından 

etkilenir. Bunları tümü kadmiyum fitoekstraksiyonunun ilerlemesini etkilemiş 

olabilirler. Örneğin EDTA gibi şelatlar metal katyonlarının çözünürlülüğünü 

arttırarak bitkilere olan bioyarayışlılıklarınıda arttırmış olurlar. Metallerin 

fitoekstraksiyonu üzerine EDTA’nın pozitif etkileri topraktaki negatif etkiler 

vasıtasıyla desteklenmiş olur. Metalleri ekstrakte etmede seçici olmayan doğaları bir 

dezavantajdır. Çünkü bu etmen bitki gelişimi için gerekli olan alkalin toprak 

katyonlarını Ca ve Mg gibi metallerin geniş bir çeşidini ekstrakte eder (Barona ve 

ark., 2001). Bundan başka EDTA biyolojik olarak kolayca bozunmaz ve toprakta 

yıkanma olsa bile toprak partiküllerine tutunmuş olarak kalabilir (Wasy ve ark., 

1998). EDTA ayrıca şiddetli olarak bitki büyümesini azaltan etkiye sahiptir (Chen ve 

Cutrıght, 2001). Bu sentetik şelatlara bir altenatif olarak geniş oranda yaygın olan 

doğal maddeler (humik maddeler gibi) kullanılmalıdır. Humik maddeler topraklar, 

sedimentler ve doğal sularda bulunan organik maddelerin bir kategorisidir. Bunlar 

bitki ve hayvan atıklarının dekompozisyonundan meydana gelir (McCarthy, 2001). 

Asidik koşullar altında suda çözünemeyen humik asitler humik maddelerin 

parçalarıdır. Fakat daha yüksek pH değerlerinde ekstrakte ve çözünür hale gelirler. 

Humik asitler karboksil ve fenolik OH fonksiyonel gruplarını içerirler (Hofrichter ve 

Steınbüchel, 2001) ve bu yüzden taşınmada, bioyarayışlılıkta ve metallerin 

çözünürlüğünde önemli bir rol ile organik molekülleri sağlarlar (Laiger ve ark., 

2000). 
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10.8.5. Fitoremediasyon Nerelerde Kullanılmaktadır 

 

 Nispeten yeni bir teknoloji olan fitoremediasyon hala tam bir uygulama 

olarak çoğu yerlerde kullanılamamaktadır. Bununla birlikte çoğu farklı kirleticiler 

için dünyanın birçok yerinde başarılı uygulama sonuçları elde edilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda (tablo 10.5.) USA’ da bazı sahalarda kirleticiler için kullanımı 

gösterilmiştir. 

 
 Çizelge 10.5. Kirleticiler İçin Bulundukları Ortama Göre Yapılan  
               Uygulamalar (Epa, 1995) 
 
 

Uygulama Kirletici Ortam Bitki(ler) 

Fitoekstraksiyon ve 

Rizodegradasyon 

Petrol ürünleri ve  

hidrokarbonlar 

Toprak ve yer altı 

suyu 

Yonca, kavak,  

Ardıç 

Fitostabilizasyon Ağır metaller Toprak Hibrid kavak, çim  

Rizofiltrasyon Radyoaktif maddeler Yeraltı suyu Ayçiçeği 

Fitoekstraksiyon Radyoaktif maddeler Toprak Hind hardalı, lahana 

Fitogdegradasyon Patlayıcı madde  

atıkları 

Yeraltı suyu Su mercimeği 

 
 
10.8.6. Fitoremediasyonun Avantajları Dezavantajları 

 

 Fitoremediasyon çok yeni bir teknoloji olmasıyla birlikte birçok avantaj ve 

dezavantaja sahiptir. Çevre ıslahına dair diğer geleneksel ıslah metotlarıyla 

karşılaştırıldığında bu etmenler daha anlaşılır hale gelecektir. 

 Avantajları; 

 -  Daha ekonomiktir. 

 - Sahayı tekrar kolonize etmede yeni bir bitki topluğu oluşturulmasını 

gerektirmez. 

 - Döküntü sahalarına ihtiyaç duyulmaz. 

 - Geleneksel metotlara nazaran daha estetik görünüm ve memnun ediciliğe 

sahiptir ve halk tarafından daha hoş karşılanabilir. 
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 - Kirlenmiş sahanın kazılarak başka bir yere taşınmasına gerek olmayıp 

böylelikle kirleticilerin yayılma riski de azaltılmış olunur. 

 - Tek bir kirleticiden ziyade daha fazlasıyla kirlenmiş sahanın ıslah edilmesi 

potansiyeline sahiptir. 

 Dezavantajları; 

 - Bitkiler için gerekli olan büyüme ve gelişme şartlarına (iklim, jeoloji, 

rakım ve sıcaklık) bağlıdır. 

 -  Başarısı bitkinin kirleticiye olan toleransına bağlıdır. 

 - Dökülen kısımlarda toplanan kirleticiler sonbaharda tekrar çevreye 

bırakılabilir. 

 -  Kirleticiler yakıt olarak kullanılan (kereste) bitki dokularında toplanmış 

olabilir. 

 -  Diğer teknolojilere göre ıslah daha uzun zaman alabilir. 

 -  Kirletici çözünürlüğü ve yıkanma ihtimali artabilir (EPA, 1995). 

 

10.9. Katılaştırma ve Stabilizasyon Yöntemleri 

 

 Bu metot topraktaki kirleticileri hareketsiz hale getirmeyi yada dengede 

tutmayı amaçlayan bir teknolojidir. Aynı zamanda bu zararlı maddelerin çevreye 

katılmasını ve de onları en az çözünebilir yada toksik olamayan formlara 

dönüştürmeyi amaçlar. Bu teknoloji, kirlenmiş materyallere uygun miktarda su, 

çimento (portland çimentosu gibi) veya zift, polietilen ve diğer poliolefinler, 

parafinler ve sülfür çimentoları gibi termoplastik reçinelerin karıştırılmasıyla 

uygulanır. Yöntemde inorganik bileşikler (As, Cr(VI), Hg gibi metaller hariç) 

çözünmeyen hidroksitler, karbonatlar veya silikatlarla çökelme, yer değiştirme ve 

tutulma gibi mekanizmalarla indirgenebilir. Ancak hidratasyon reaksiyonları 

sonucuyla doğan ısı sonucu özellikle uçucu yapıya sahip organik bileşikler için 

kullanılamamaktadır (Shukla ve ark., 1992). Bununla birlikte, son yıllarda yapılan 

çalışmalar, bu metodun özellikle uçucu olmayan yada yarı uçucu organik 

kirleticilerin bulunduğu bölgelere modifiye edilmiş killerin veya silikatların 

katılmasıyla yapılabileceğini göstermiştir (EPA, 1995). 



10. TOPRAK ISLAHI  Bilinç TÜRKOĞLU 

 83 

 Sonuç olarak kimyasal madde ilavesine dayanan S/S (Solidification/ 

Stabilization) teknolojileri kirleticilerin toprağa eklenen bağlayıcı katı bir matriks 

içinde enkapsüle olmasını ve kirleticinin mobilitesini azaltan kimyasal reaksiyonları 

içerir (Conner, 1990). S/S uygulamaları, kazılan toprağın organik veya inorganik 

bağlayıcı maddelerle belirli oranlarda karıştırılması (ex-situ) veya kirlenmiş arazide 

açılan kuyulara suda çözünmüş haldeki bağlayıcının basınçlı olarak pompalanması 

şeklinde olmaktadır (Ünlü,1998). Toprağın yerinde arıtımı maliyet açısından tercih 

edilirken, toprağın bağlayıcı maddelerle karıştırılmasında karşılaşılan problemler 

toprağın kazılarak arıtılması uygulamalarını daha yaygın hale getirmiştir. Küçük 

ölçekli pilot tesisler günde 100 ton kirli toprağı arıtabilirken, daha büyük tesisler 

günde 500-1000 ton toprağı stabilize hale getirmektedirler (Mulligan ve ark.,2001). 

Bu yöntemlere değinecek olursak bunlar; 

 

10.9.1. Katran ile Yapılan Katılaştırma (bitumen- based solidification) 

 

 Bu teknolojide kirlenmiş toprak erimiş katran içine yerleştirilir, soğuma ve 

katılaşmaya bırakılır. Böylece erimiş katran içinde hapsedilmiş kirletici yığınları 

çevreye katılamayan hareketsiz bir forma dönüştürülür. 

 

10.9.2. Termoplastik Materyaller İçinde Kapsülasyon 

 

 Termoplastik materyaller (modifiye edilmiş sülfür sement) özel tanklarda 

kirlenmiş materyal ile eritilir ve karıştırılır. Soğutmadan sonra katılaşma sonucu 

güvenli bir şekilde yok edilebilir (MIRSAL, 2004). 

 

10.9.3. Polietilen Uygulaması 

 

 Kirlenmiş toprak polietilen ile karıştırılır, ısıtılır ve sonra soğumaya 

bırakılır. Katılaşma sonucu zararsız hale getirilebilir. 



10. TOPRAK ISLAHI  Bilinç TÜRKOĞLU 

 84 

10.9.4. Pozzolan / Portland Çimentosu 

 

 Pozzolanik materyaller (uçan kül, tuğla ve kireç ocaklarından çıkan tozlar, 

sünger taşı) su ve alkali oluşumları ile kirlenmiş materyal karıştırılır. Bu durumda 

ağır metallerin dışarı atılması hızlandırılabilir. Arta kalan kısım, kalan organik 

kirleticilerin etrafını çevirerek katılaştırır. 

 

10.10. Termal Uygulama  

 

 Termal uygulamayla kirleticilerin buharlaştırılması ve yok edilmesi çok 

etkili bir tekniktir. 400 oC ve 700 oC arasında olan sıcaklıklardaki fırınlarda kirlenmiş 

toprak ısıtılarak gerçekleştirilir. Organik uçucu maddenin total oksidasyonunu 

sağlamak için daha yüksek sıcaklıklarda (800-1200oC ) gaz ocaklarında daha ileri 

düzeyde işlemlere tabi tutulur. Termal uygulama çeşitli teknolojileri kapsar. En 

önemlileri;  

 

10.10.1. Yakma (incineration) 

 

 Bu teknolojide kirleticiler yüksek sıcaklıklarda (970-1200oC) yakılır. 

Özellikle diğer geri dönüşüm sanayine ait organik atıkların yok edilmesinde etkilidir 

(MIRSAL, 2004). 

 

10.10.2. Termal Desorpsiyon 

 

 Organik kirleticilerin, 600oC’ye kadarki sıcaklıklarda kirlenmiş toprağın 

ısıtılarak kontrollü şartlar altında buharlaştırılmasına dayanan bir yöntemdir. Bu 

şartlar altında, düşük kaynama noktasındaki kirleticiler sonradan toplanır ve işleme 

tabi tutulur. Bu teknoloji ayrıca topraktan kirleticileri fiziksel olarak ayırmayı da 

amaçlar. Aşağıdaki şekilde (şekil 10.6) bu yöntem şematik olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 10.6. Termal desorpsiyon sisteminin şematik görünümü (Mirsal, 2004) 

 

10.10.3. Plasma Metodu 

 

 Yüksek sıcaklıklarda metal buharları temizlenir ve daha sonra tekrar yararlı 

hale dönüştürülür. Bu yöntem yer altı suları için olduğu kadar toprak içinde 

uygundur. 

  

10.11. İzolasyon ve İmmobilizasyon Teknolojileri 

 

 İzolasyon ve immobilizasyon teknolojileri, topraktaki kirleticilerin 

hareketlerinin minimize edilmesi, atığın toprak içerisindeki geçirgenliğinin 

azaltılması ve atığın dayanımının arttırılması için uygulanmaktadır. Çelik, çimento, 

bentonit ve harç duvarlarından yapılan fiziksel bariyerler kirlenmiş bölgenin üzerini 

kaplamak ve kirleticinin toprak profilinde yatay ve düşey yöndeki hareketini 

sınırlamak için yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu bariyerlerin dizaynında, 

kirletici taşınım proseslerini engellemek üzere düşük bir hidrolik iletkenliğin 

sağlanması esastır (Rubin ve Rabideau, 2000). Yine bu teknolojilere dayanan 

solidifikasyon-stabilizasyon teknolojilerine ve termal enerjiye dayalı bir S/S 

teknolojisi olan vitrifikasyon yöntemine daha önce değinilmiştir.  

 

Su 

kondensor 

Buharlar İleri 
Arıtım 

Isıtıcı 

Kirli Toprak 
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10.12. Pirometalurjik Teknolojiler  

 

 Pirometalurjik proseslerde kirlenmiş topraktaki metalleri buharlaştırmak 

için yüksek sıcaklık fırınları kullanılmaktadır. Kirleticilerin buharlaşması için 200-

700oC sıcaklık uygulanır ve buharlaşmanın ardından metaller geri kazanılır veya 

immobilize edilir. Bu metotlar özellikle yüksek sıcaklıklarda metalik formuna 

kolayca dönüşen cıva için uygundur. Kuşun, arsenik, kadmiyum ve krom gibi diğer 

metaller için erimeye yardımcı olacak ve uniform bir besleme sağlayacak indirgeyici 

maddeler ile bir ön arıtımın yapılması uygun olabilir. Kirleticinin buharlaştırılmasına 

ve geri kazanılmasına dayalı olan bu metot özellikle kirliliğin yoğun olduğu (%5-20) 

ve metal geri kazanımının kazançlı olduğu yerlerde uygulanmaktadır. Bazı 

durumlarda pirometalurjik proseslerden önce toprak yıkama yöntemleriyle veya 

fiziksel yöntemlerle topraktaki kirleticiler konsantre edilir. Fakat cıva düşük 

yoğunluklarda bile kolayca geri kazanılabilmektedir (Mulligan ve ark., 2001).     

 

10.13. Mekanik Ayırma Teknolojileri 

 

 Kirlenmiş toprakların arıtılmasındaki başka bir yöntem de, daha büyük ve 

temiz partiküllerin daha küçük ve kirli olanlarından ayrıldığı büyüklük seçici 

aşamalarının uygulanmasıdır. Yöntemin uygunluğunun belirlenmesindeki en önemli 

parametreler partikül büyüklüğünün ve her bir fraksiyondaki kirlilik seviyesinin 

durumudur. Ayırma santrifüj gücüne dayalı hidrosiklonlar, gravimetrik çöktürmeye 

dayalı akışkan yatak ayırıcılar, kirli materyallerin farklı yüzey özeliklerine dayanan 

manyetik ayırıcılar ile yapılmaktadır. Fiziksel ayırma tekniklerinin, belirli bir 

formdaki metal kirliliğinin uzaklaştırılmasında etkili bir yöntem olarak 

uygulanabilmeleri ve temizlenecek toprağın hacmini azaltmaları nedeniyle diğer 

yöntemlerle birlikte kullanım durumları yönünden gelecekteki uygulamaların giderek 

artacağı belirtilmektedir (Mulligan ve ark., 2001). 
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10.14. Biyokimyasal Teknolojiler ile Metallerin Arıtımı 

 

 Şu an için metallerin mikrobiyolojik anlamda ekstraksiyonu için kullanılan 

teknikler oldukça sınırlıdır. Bu teknikler biyolojik sızmayı ve 

yükseltgenme/indirgenme reaksiyonlarını içermektedir. Bu teknolojiler toprağın 

yerinde arıtılması olarak yapılabildiği gibi reaktörlerde veya yığınlar haline 

getirilebilen toprakta da yapılabilmektedir. Biyolojik sızma, 15-55 oC arasında asidik 

(pH 4) ve aerobik şartlarda sülfür bileşiklerini indirgeyebilen Thiobacillus sp. ile 

gerçekleştirilir. Sızma, metal sülfitlerin okside olarak sülfürik asit oluşturması ve 

topraktaki metallerin yerine protonların bağlanmasıyla metallerin desorbe edilmesi 

şeklinde doğrudan gerçekleşebildiği gibi dolaylı olarak da gerçekleşebilmektedir. 

Birçok ve farklı fizibilite çalışmaları, kirlenmiş toprakların Thiobacilli tarafından 

etkin bir şekilde ıslah edilebileceğini göstermiştir (Mulligan ve ark., 2001).  

 Yapılan bir çalışmada radyoaktif elementler ve toksik ağır metaller ile 

kirlenmiş bir tarım toprağındaki mikroflora aktivitesi özelliklede sülfit minerallerini 

okside edebilen asidofilik kemolitotrofik bakterilerin aktivitesi, toprağın su, oksijen 

ve bitki besin maddesi içeriği gibi bazı önemli çevresel faktörlerde uygun 

değişiklikler yapılarak araştırılmıştır. 

 Mikroflora aktivitesi sonucu çözünür hale geçen metal iyonları toprağın 

periyodik olarak yıkanması sonucu topraktan uzaklaştırılmış ve uygulama sonucu 

topraktaki ağır metal seviyeleri makul seviyelere düşürülmüştür. Yapılan işlemler 

toprak mikroflorasında asidofilik kemolitotrofik bakterilerin artması ve heterotrof 

sayısının düşmesi gibi bazı değişikliklere yol açarken, toprağın kompozisyonu, yapısı 

ve başlıca fiziksel özelliklerinde çok az bir değişim olmuştur (Groudev ve ark., 

2001). Ayrıca, metal sülfitler içeren anaerobik proses arıtma çamurlarının da bu 

yöntemle arıtılabildiği literatürden bilinmektedir (Blais ve ark., 1992).  

 Bosecker (2001), toprak ve sedimentlerin, mineral endüstrisi atıklarının ve 

maden sahalarının arıtılmasında mikrobiyal sızma teknolojilerinin basit ve etkili 

sistemler olduğuna dikkat çekmiş ve metalleri çözünebilir hale getirebilen 

mikroorganizmaların mutasyon ve seleksiyonla genetik anlamda geliştirilmesinin 
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biyoremediasyon teknolojilerinin gelecekteki uygulamalarını arttıracağını 

vurgulamıştır. 

 Metallerle kirlenmiş toprakların ıslahı için kullanım potansiyeline sahip 

diğer bir sızma tekniği de Aspergillus niger mantarları tarafından sitrik ve glukonik 

asitlerin üretilmesini içermektedir. Bu asitler, ortamın pH’ını düşürmekte (pH 3,5) ve 

şelatlaştırıcı madde gibi davranarak metal giderimini sağlamaktadır. Ancak, 

yöntemin yaygın kullanımının sağlaması için yöntem maliyetini azaltmak üzere ucuz 

karbon substratlarına ihtiyaç vardır. Diğer bir biyolojik arıtım metodu ise, metallerin 

ölü veya canlı algler veya bakteriyel hücreler gibi biyokütleye adsorbe olduğu 

biyosorpsiyondur. Biyokütlenin geliştirilmesi için ucuz üretim tekniklerinin 

geliştirilmesi durumunda, bu yönteminde gelecek için kullanılabilir bir metot olduğu 

vurgulanmaktadır (Mulligan ve ark., 2001).   
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11. PETROLLÜ KİRLETİCİLER VE ISLAH YÖNTEMLERİ 

 

 20 yy’da kimya ve petrol endüstrisinin muazzam gelişimi çok geniş türlerde 

kimyasal bileşiklerin ve materyallerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tabii bu 

oluşumlar direkt olarak insan yaşamının bir parçası haline gelmiş ve olumsuz yönde 

bir çok tehlikeli durumların ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Örneğin ABD’de 

ortaya çıkan bireysel atık kimyasalların yıllık hacmi 5-20 milyon ton’a ulaşmaktadır. 

Sentetik polimerler ve plastiklerin global olarak üretim miktarları yaklaşık 140 

milyon ton olarak belirtilmiştir (Shimao, 2001). İşlenmemiş ham petrol üretiminin 

yıllık hacmi gün başına yaklaşık 72 milyon varildir (West, 1996). Toplam dünya 

rafineri kapasitesi gün başına ise 74.4 milyon varildir (West, 1996).  

 Toprakların kirlenmesine neden olan petrollü ürünlerin en önemli 

kaynakları rafineriler, petrol boru hatları, aktif veya terk edilmiş gaz ve petrol 

istasyonları, taşımacılık ve nakliye yoluyla istenmeden meydana gelen döküntüler, 

araçlardan kaynaklanan döküntüler ve yer altı depolama tankları olarak verilebilir.  

 Dünya genelinde yaygın kullanım alanlarına sahip olması nedeniyle petrol 

ve türevlerine en yaygın organik kirleticiler olarak topraklarda sıkça rastlanmaktadır. 

Her yıl yaklaşık olarak 40 bin varil yada eş değeri olan 1.680.000 galon ham petrol 

ihmal yada istenmeden topraklara karışmaktadır (Salanitro, 2001). Sadece Amerika 

da 200.000’den fazla yer altı depolama tankları olup bunlardan toprakların vadoz zon 

(toprak yüzeyi ile yükselmiş su tablası arasındaki bölge) alanına gazolin ve diğer 

yakıt ürünleri sızmaktadır (Bedient ve ark., 1994). 

 Yakma, termal desorpsiyon, toprağın yıkanması ve solvent ekstraksiyonu 

gibi fiziksel ve kimyasal arıtım teknolojileri topraklardaki petrollü hidrokarbonların 

ortadan kaldırılması için geliştirilmekte ve test edilmektedir (Stegmann ve ark., 

2001). Bu teknolojiler kirlenmiş toprakların ıslah edilmesinde başarılı bulunmasına 

rağmen, sadece toprak yapısını bozmaları yada toprağı biyolojik olarak 

yoksullaştırmaları değil, bazen tamamen steril bir ortam sağlasalar bile genellikle çok 

yüksel bir maliyet gerektirirler. Buna karşın biyolojik toprak arıtım teknolojileri land 

farming (arazi düzenlenmesi), kompostlaştırma yada bio-yığın arıtım, sıvı 

bioremediasyon ve bioventing (hava-buhar uygulaması) gibi, sadece düşük maliyetli 
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olmaları değil genellikle ortamdaki petrollü hidrokarbon kirleticilerinin seviyelerini 

azalttıkları ve toprak kalitesini bozmadıkları bilinmektedir. Sonuç olarak 

bioremediasyon petrolle kirlenmiş topraklar için en yaygın olarak kullanılan arıtım 

teknolojisidir (Alexander, 1994; Baker ve Herson, 1994; Cookson, 1995). 

 

11.1. Topraklardaki Petrol Kirleticilerinin Biodegradasyonu ve 

Bioremediasyonu 

 
 Bioremediasyon esnasında, petrollü hidrokarbonlar karbondioksit, su, 

bakteri hücreleri ve humus materyalleri ile doğal olarak bulunan yada yerli 

mikroorganizmalar tarafından dönüşüme uğratılırlar. 

 Kirlenmiş topraklardaki hidrokarbon biodegradasyonunun oranını ve 

süresinin uzunluğunu etkileyen birçok faktör bilinmektedir. Bunlar nem içeriği, 

havalanma, besin maddeleri durumu, pH ve sıcaklık olup hidrokarbon bileşiklerinin 

moleküler yapısı yada sınıfı ve konsantrasyonu gibi atık karakteristikleri de 

önemlidir. 

 

11.2. Petrol Atık Tipleri ve Bileşimleri 

 

 Hidrokarbonla kirlenmiş topraklar ham petrol ve türevlerine ait yakıtların 

araştırma, üretim, rafine etme, taşıma yada depolama esnasında dökülmesiyle oluşan 

yerlerde bulunur. Araştırma ve üretim esnasında ham petrol bazen boru hatlarındaki 

sızıntılar sonucu yada depolama özelliklerindeki yeraltı tanklarından yada toprak 

tanecikleriyle su ve rüzgâr gibi etmenler yoluyla taşınma sonucu yakın topraklara 

katılırlar (Salanitro, 2001).  

 Rafineri işlemleri esnasında toplanan petrollü atık çamurları da yakın 

tarımsal alanlara yayılmaktadırlar. Bu alanlar arazi düzenleme yöntemiyle (land 

farming) bio-arıtıma tabi tutulurlar.  

 Gazolin, dizel yakıt ve Jet yakıtları gibi çoğu rafine edilmiş yakıtlar taşıma 

ve depolama esnasında çok sık olarak istenmeden veya kazalar sonucu toprakların 

kirlenmesine neden olmaktadırlar. Örneğin petrol ürünlerinin taşındığı toprak altı 
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petrol boru hatlarını çevreleyen topraklar petrollü ürünlerin geniş bir miktarıyla 

kirlenme sorunu yaşamakta ve bu sorun boru hatlarındaki kırılmalar, patlamalar veya 

zamanla oluşan deformasyona bağlı delikler yoluyla olabilmektedir. Benzer şekilde 

gaz istasyonları ve askeri yerleşimlerde bulunan binlerce yer altı depolama tankları 

vadoz zona (doymamış bölge) gazolin sızdırmakta ve böylece toprakları ve suları 

kirletmektedirler (Bedient ve ark., 1994). 

 Ham petrol içerikli farklı hidrokarbon bileşiklerinin bazılarını belirtecek 

olursak; aklanlar, izo-alkanlar, sikloalkanlar, monoaromatikler(benzen, toluen, etil 

benzen, x-elen- BTEX), poliaromatik yada polinükleeraromatik hidrokarbonlar 

(PAHs) ve nitrojen, sülfür yada oksijen içerikli polarlar. 

 Petrolle kirlenmiş bir toprağın geniş kapsamlı bozunma yeteneği büyük 

ölçüde ham petrolün ya da yakıtın tipine yani karakterine bağlıdır. Örneğin yüksek 

moleküler ağırlıklı kompleks bir hidrokarbon bileşiği ile kirlenmiş bir toprağın 

bioremediasyonu, düşük moleküler ağırlıklı kolay degrade olabilir dizel yakıtla 

etkilenmiş bir toprağa göre daha zordur (Yaron ve ark., 1996).   

 

11.3. Toprak Bio-Arıtım Teknolojileri 

 

 Hidrokarbonla kirlenmiş topraklar ya yerinde (in situ) yada özel 

ekipmanlarla kazılarak taşınır ve başka bir yerde (ex situ) bioremediasyona tabi 

tutulurlar. Sadece yüzey toprağı ham petrol ve türevleri olan yakıtsal ürünlerle 

kirlenmiş ise buradaki hidrokarbonlar arazi düzenleme yöntemiyle (land farmig) 

yerinde ıslaha tabi tutulurlar.  

 Land farming genellikle toprağın en üst 30 cm’lik tabakası için etkili 

olmakla birlikte hidrokarbon kirleticilerini bozunuma uğratmak için yerli toprak 

bakterilerini teşvik etmeyi amaçlar. Bu yöntemde toprak belli aralıklarla karıştırılır, 

havalandırılır ve besin maddeleri eklenir. Hidrokarbonlu kirleticilerinin daha alt 

tabakalara ulaşmadığı kesin olarak biliniyorsa ve kirleticilerin uçuculuğu insan 

sağlığına özellikle arıtımda çalışanlara bir sağlık riski oluşturmayacaksa arazi 

düzenleme yöntemi (land farming) çok sık tercih edilen bir arıtım yöntemidir. 
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 Yüzey altı veya vadoz zon (doymamış toprak) toprakları petrollü 

hidrokarbonlar ile kirletilmiş ise (ya yüzey döküntüleri, depolama tank sızıntıları 

yada petrol boru hatlarındaki bozulmaların bir sonucu olarak hidrokarbonların 

hareketleriyle) aerobik biodegradasyonu teşvik etmek için yüzeyden yerleştirilen 

borular arasından hava verilmesine dayanan bioventing vasıtasıyla yerinde ıslah 

yapılabilir (Dupont, 1993; Hinchee ve Alleman, 1997; Tellez ve ark., 1998). 

 Hidrokarbonların yeraltı suları için bir risk oluşturduğu ve uçuculuklarının 

kabul edilemez bir hava kirliliği yaratacağı topraklar yerinde ıslah edilemezler. Böyle 

topraklar özel alet ve ekipmanlarla yerinden alınarak taşınmalıdır. Arazi arıtım 

ünitelerinde, kompost yığınları, bio-yığınlar  yada sulu bioreaktörlerde 

bioremediasyona tabi tutulmalıdırlar (Ryan ve ark., 1984; Pope ve Matthews, 1993; 

Huesemann, 1994). 

 Kompostlaştırma yönteminde kirlenmiş toprak, atık çamuru, saman yada 

odun kırıntısı gibi organik materyaller ile karıştırılır (Potter ve ark., 1999; Jorgensen 

ve ark., 2000; Namkoong ve ark., 2002). Organik atık maddelerin eklenmesi sadece 

toprağın havalanmasını sağlamaz ayrıca toprak sıcaklığını arttırarak kolay 

metabolize olabilir maddelerin biodegradasyonunu hızlandırır. Buna ek olarak 

mezofilik (30-35oC) yada termofilik (45-75oC) hidrokarbon biodegradasyonunu 

hızlandırabilir. 

 Bio-yığın ise yığın içine gömülü hava dağıtım borularıyla havalandırmanın 

kontrol edildiği ileri mühendislikle oluşturulan bir kompostlaştırma yöntemidir. 

Ayrıca bu yöntemle suda çözünebilir hidrokarbonların çıkışı bir akıntı toplama 

sistemiyle engellenir ( Cry ve Spieles, 1997; Von Fahnestock ve ark., 1998; Carrera 

ve ark., 2001). Bu yöntem ayrıca daha uçucu hidrokarbonların (gazolin, jet yakıtı 

gibi) arıtımı için daha uygundur. Arazi arıtım üniteleriyle karşılaştırıldığında bio-

yığın daha az alan gerektirir fakat operasyonu değişken ve masraflıdır (Long ve ark., 

2001). 

 Sulu bioreaktörlerde ise kirlenmiş toprak sıvı faza oksijen transferini 

maksimize etmek için havalandırılır ve devamlı karıştırılır ( Pinelli ve ark., 1997; 

Villemur ve ark., 2000; Lauenen ve ark., 2002; Castaldi, 2003). Bununla birlikte pH, 

sıcaklık çözünmeyen oksijen konsantrasyonları, besin maddeleri seviyeleri gibi 
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birçok çevresel parametreler ve mikrobiyal hücre yoğunluğu iyice kontrol edilebilir. 

Su ile birlikte kirlenmiş toprak taneciklerinin şiddetli bir şekilde karıştırılması ile 

sulu faz içindeki hidrokarbonların desorpsiyonu ilerletilir ve böylece 

mikroorganizmalar için bioyarayışlılık arttırılır. 

 Sonuç olarak hidrokarbonların biodegradasyon oranları diğer katı faz arıtım 

sistemlerine göre genellikle daha yüksektir. Bu yüzden sulu arıtım,  zamanın kısıtlı 

bir faktör olduğu durumlarda daha avantajlıdır. 

 Son olarak şunu diyebiliriz, arıtım esnasında uçucu emisyonlar bioreaktörün 

ara kısmında kolayca yakalanır ve bertaraf edilir. Ayrıca sulu kısım daima kapalı bir 

tank içinde tutulduğundan  akıntı ve sızma söz konusu olmaz. 

 

11.4. Gerekli Olan Çevresel Koşullar 

 

11.4.1. Nem İçeriği 

 

 Toprak mikroorganizmaları petrollü hidrokarbonları sadece uygun nem 

koşullarının sınırlı bir aralığı içinde biodegrade edebilmektedirler. Eğer toprak aşırı 

derecede kuru ise bu durumda bakteri gelişimini ve metabolizmayı büyük oranda 

olumsuz etkileyecektir. Bunun yanında toprağın aşırı nemli ve sulu olması da toprak 

havalanmasını büyük oranda etkileyeceği için bu koşulların oluşması da istenmeyen 

bir durumdur. Çünkü anaerobik koşullar oluşacağı için daha yüksek moleküler 

ağırlıklı hidrokarbonların biodegradasyonunun gerçekleşmesi çok zordur. 

 Sulu bioreaktör içerisinde toprak yoğun suya maruz kalmasına rağmen 

yoğun karıştırma ve havalanma genellikle anaerobik koşulları önlemektedir. Petrollü 

hidrokarbonların biodegradasyonunu teşvik etmek için optimum nem içeriği 

kirlenmiş bir toprak için tarla kapasitesinin %50 ila %80 aralığında olmalıdır 

(Bossert ve Barha, 1984). Tarla kapasitesindeki nem içeriğinin toprak tiplerine göre 

geniş oranda değişmesinden dolayı incelemeye alınan toprak için tarla kapasitesini 

deneysel olarak belirlemek önemlidir. 

 Petrolle kirlenmiş topraklarda tanecik yüzeylerindeki suyun 

uzaklaştırılmasından dolayı bu tip toprakların tarla kapasitesi çok daha azdır (Dibble 
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ve Bartha, 1979). Petrolle kirlenmiş toprakların bu azalan su tutma kapasitelerinden 

dolayı organik atık maddelerin (saman, talaş, çeltik kabuğu, gübre yada arıtma 

çamuru) eklenmesi yararlı olacaktır. Özellikle arazi düzenleme (land farming) ve 

kompostlaştırma yöntemlerinde su tutma kapasitesini arttırmak için toprak belirli 

periyotlarda havalandırılır. Böylece hidrokarbon biodegradasyonu için optimal olan 

toprak nem içeriğini yakalama hedeflenir. 

 

11.4.2. Oksijen 

 

 Alifatik, periyodik ve aromatik petrollü hidrokarbonların bozunmaya 

uğratılmasındaki ilk adım, uygun fonksiyonel çalışımları için gerekli olan moleküller 

oksijenin oksijenaz yoluyla bu bileşiklerin enzimatik oksidasyonunu kapsadığından  

(Leahy ve Colwell, 1990), bütün bioarıtımın başından sonuna kadar kirlenmiş 

toprakta muhafaza edilmeye çalışılan aerobik koşullar gereklidir.  

 Topraktaki oksijen konsantrasyonunun %2-5 (v/v) değerlerinin altına 

düştüğü zaman hidrokarbon biodegradasyonunun gözle görünür şekilde yavaşladığı 

gözlenmiştir (Huesemann, ve Truex, 1996; Hurst ve ark., 1997; Leeson ve Hinchee, 

1997; Hupe ve ark., 1999). Buna ek olarak çoğu petrollü hidrokarbonlar oksijenin 

yokluğunda herhangi bir önem derecesinde biodegrade edilmezler. Toprağa nüfuz 

eden oksijenin derinliği, atmosferden gözenekli toprak matriksine diffüzyon 

(yayılma) oranı ve bakteriyel metabolizma vasıtasıyla oksijenin tüketim oranı 

arasındaki dengeye bağlıdır (Devinny ve Islander, 1989; Huesemann ve Truex, 

1996). Toprak bakterisi tarafından oksijenin istenen sınırı için, petrol kirliliğinin 

topraktaki kirliliği aşırı olmamalıdır. Toprağın petrollü hidrokarbonlar için optimum 

kirletici yüklenme seviyesi ağırlık olarak %5 olarak belirtilmiştir. Bunun yanında 

arazi düzenleme (land farming) esnasında toprak tabakasının derinliği 30 cm ‘yi 

geçmemelidir. Çünkü diffüzyon yoluyla oksijenin taşınması daha derin toprak 

tabakalarında ciddi olarak kısıtlanmış olacaktır. Alınan önlemlere rağmen toprak hala 

tam olarak havalanmıyor ise toprağa katı peroksijen bileşikleri eklemek mümkündür 

(Davis ve ark., 1997; Heitkamp, 1997). Bu peroksijen katkı maddeleri oksijeni 
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toprağa yavaş bir şekilde bırakırlar ve böylece petrollü hidrokarbonların aerobik 

biodegradasyonunu hızlandırırlar. 

 Daha önceden de değinildiği gibi bio-yığınlarda, toprağın havalanması yığın 

içine gömülü borular aracılığıyla basınç veya vakum sistemiyle sağlanır (Von 

Fahnestock ve ark., 1998; Koning ve ark., 1999). Atmosferden sağlanan oksijenin 

kısıtlandığı yerlerde, derin vadoz zonlu (doymamış toprak) topraklardaki düşük 

oksijen konsantrasyonları bioventing uygulamaları esnasında zemine hava 

pompalanarak hidrokarbon biodegradasyonunu teşvik etmek için etkili bir şekilde 

arttırılırken, sulu bioreaktörlerde yeterli çözünmüş oksijen seviyeleri yoğun 

karıştırma ve havalandırma ile sağlanmaktadır.    

 

11.4.3. Besin Elementleri  

 

 Topraktaki azot (N) ve fosfor (P) miktarları yetersiz ise hidrokarbon 

biodegradasyon oranı önemli ölçüde kısıtlanır. Optimal C:N oranı ve C:P oranlarının 

geniş bir sıralaması verilecek olursa Frankerberger (1992), bir C:N:P oranını 

100:10:1 olarak tavsiye ederken, Dibble ve Bartha (1979), optimal petrol 

biodegradasyonunun sırasıyla C:N ve C:P oranlarını 60:1 ve 800:1 olarak 

bulmuşlardır. Buna karşın Brown ve ark., (1983) rafineri atıklarının biodegradasyonu 

için C:N oranını optimal 9:1 olarak rapor etmişlerdir. Huddleston ve ark., (1984) ise 

C:N oranının 25 ve 38 arasında muhafaza edilmiş olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 Son olarak Morgan ve Watkinson (1989) çoğu biodegradasyon çalışmalarını 

eleştirmişlerdir ve petrol atıkları ile atık çamurları için rapor edilmiş olan C:N 

oranını 9:1 ve 200:1 arasında bulmuşlardır. 

 

11.4.4. pH 

 

 Topraklardaki hidrokarbon biodegradasyonu için optimum pH 5–7.8 sınır 

değerlerinde olmalıdır (Dibble ve Bartha, 1979). Bununla birlikte petrollü rafineri 

atıklarında mevcut olabilen tehlikeli metallerin taşınmasını önlemek için toprak 

pH’sının 6’nın üzerinde tutulması uygun olacaktır (Huddleston ve ark., 1984). 
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Toprak çok asidik ise (pH < 6) gerek duyulan optimum seviyeye pH’ yı yükseltmek 

için kireç yada kalsiyum karbonat eklenebilir. Buna karşın toprak çok alkalin ise (pH 

> 8) pH’yı düşürmek için elementer sülfür, amonyum sülfat ya da alüminyum sülfat 

eklenebilir. Toprak pH ayarlamalarına dair detaylı bilgiler bir toprak analiz 

laboratuarından elde edilebilir (Huesemann, 1994). 

 

11.4.5. Sıcaklık 

 

 Belirli saha şartları, daha yüksek yada daha düşük bir sıcaklıkta iyi yönde 

gelişim gösterebilen bir toprak mikrobiyal popülasyonunun seçiminde bir rol 

oynayabilmesine rağmen Bossert ve Bartha (1984), petrolün biodegradasyonu için 

gerekli optimal sıcaklık aralığının 30-40oC olduğunu bulmuşlardır. Hidrokarbon 

biodegradasyonu -1.1oC ‘ye kadar ki düşük sıcaklıklarda topraklarda 

gerçekleşebildiği rapor edilmiştir (Leahy ve Colwell, 1990). 

 Fakat biodegradasyon oranlarının 15 oC’nin altında yavaşladığı tahmin 

edilmektedir (Dibble ve Batrha, 1979). 

 Hidrokarbon degrade edebilen bakteriler tarafından tolere edilmiş olabilen 

maksimum toprak sıcaklığının ne olduğu bilinmemektedir. Termofilik bakterinin 

yükseltilmiş sıcaklıklarda (örneğin 60 oC )hidrokarbonları degrade edebildiği 

görülmüştür (Kulg ve Markovetz,1967; Mateles ve ark., 1967; Kvasnikov ve ark., 

1974; Castaldı ve ark., 1995; Huesemann ve ark., 2002b). Termofilik koşullar 

petrollü hidrokarbonların biodegradasyon oranlarını arttırabilir ve toprak sıvı fazının 

ısıtlmasıyla bioreaktörlerde kolayca bu şartlar muhafaza edilebilir ya da kolayca 

metabolize edilebilir organik materyallerin eklenmesiyle bioyığınlar ya da 

kompostlarda bu şartlar oluşturulabilir.  

 Bunun yanında yüksek toprak sıcaklıkları arazi düzenlemesi (land farming) 

avantajlı olamayabilir. Çünkü toprağın kurumasını hızlandırır ve zararlı 

hidrokarbonların uçuculuğunu arttırırlar. Şiddetli güneş ışınlarıyla toprağın aşırı 

derecede ısınmasını önlemek ve soğuk buhar ile sıcaklığı azaltmak için toprak sıkça 

havalandırılır ve gözenekli bir örtü ile toprak yüzeyini gölgelendirmek iyi olacaktır. 

Hidrokarbon degrade edicilerin sayısız çeşidinin 6 oC’ de petrolü biodegrade ettiği 
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bulunmasına rağmen (Belousasova ve ark., 2002) bu düşük sıcaklıklarda 

biodegradasyon oranı çok düşüktür ve bu yüzden arttırılan toprak sıcaklıkları 

vasıtasıyla aktif bioremediasyon projelerinde sıcaklık yükseltimi dikkate alınmalıdır. 

Sıcaklık arttırımı kompost yığınlarında yığının plastik bir tabaka ile örtülmesiyle 

yapılabilir (Tomeo ve Guinn, 1997; Schoefs ve ark., 1998) yada bioventing arıtma 

teknolojisinin uygulandığı vadoz zon topraklarının üst kısmını ısıtmak için yer altı 

suyunun ısıtılması ve bu bölgede dolaşımının sağlanmasıyla da yapılabilir (Leeson 

ve ark., 1993). 

 Yüksek hidrokarbon konsantrasyonlarının neden olduğu degradasyonu 

kısıtlayıcı etkiye ek olarak aşırı azot gübrelemesi ve mevcut tuzlar ve ağır metaller de 

ayrıca potansiyel olarak petrol biodegradasyonunu kısıtlayabilirler. 

 Ham petrolün işlenmesi esnasında tuzu uzaklaştırma işlemleri sonucu çoğu 

rafineri atığı tuzları (KCI ve NaCI) ihtiva ederler. Rhykerd ve ark., (1995) tuz 

içermeyen kontrol topraklarıyla karşılaştırıldığında 6g NaCI/kg içeren topraklarda 

bakteriyel solunumun motor yağının biodegradasyonu esnasında % 36’lık bir azalma 

olduğunu rapor etmişlerdir. 

 Aynı şekilde rafineri atıkları zararlı ağır metalleri çok sık içerirler. Petrollü 

atıklar için uygulanan arazi düzenlemesi (land farm) uygulamalarında yüksek ağır 

metal seviyelerinin biodegradasyonu azalttığı belirtilmiştir (Frankenberger, 1992). 

Örneğin Jensen, (1977) yaptığı bir çalışmada topraktaki petrol atığının 

biodegradasyonu üzerine kurşunun etkilerini araştırmış ve 5000 ppm’lik bir kurşun 

konsantarasyonunun mevcut bakteriyel populasyonda bir azalmaya neden olduğunu 

bulmuştur.     

 Topraklardaki petrollü kirleticilerin başarılı bir bioremediasyonu birçok 

çevresel parametrelere ve işlem faktörlerine bağlıdır. Optimal koşullar altında bile 

topraklardaki tüm hidrokarbon bileşiklerinin ortadan kaldırılması pek mümkün 

değildir. Buna karşın bioremediasyon, petrolle kirlenmiş topraklar için çok düşük 

maliyetli ıslah teknolojilerinden biridir. 
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EKLER 

 

EK - 1 

 

 

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  

31.05.2005/ 25831 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin 

önlenmesi, kirliliğin giderilmesi,  arıtma çamurlarının ve kompostun toprakta 

kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma 

hedefleriyle uyumlu bir şekilde ortaya koymaktır.  

 Kapsam 

 Madde 2 — Bu Yönetmelik, toprak kirliliğine neden olan faaliyetler ile 

tehlikeli maddeler ve atıkların toprağa deşarjına, atılmasına, sızmasına ve evsel ve 

kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının ve kompostun; 

toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü 

kullanımına ilişkin teknik, idari esasları ve cezai yaptırımları kapsar. 

 Dayanak 

 Madde 3 — Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 

8 inci maddesi ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci ve 9 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 

 Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, 

 Kanun: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu, 

 Atık: 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerle 

belirlenen;  
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 a) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan, Atık, Atıksu, Endüstriyel 

Atıksu, Evsel Atıksu, Fekal Atıklar, Organik Atık tanımına giren tüm maddeleri, 

 b) 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan, Katı Atık, İri Katı 

Atık, Evsel Katı Atık (Çöp), Zararlı ve Tehlikeli Atık tanımına giren tüm maddeleri, 

 c) 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan, Tıbbi Atık, Evsel 

Nitelikli Atıklar, Enfekte Atık, Patojen Atık ve Patolojik Atık tanımına giren tüm 

maddeleri, 

 d) 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin  4 üncü maddesinde yer alan Tehlikeli Atık 

tanımına giren tüm maddeleri, 

 

 Ham Çamur: 

 a) Evsel ya da kentsel atıksuları işleyen arıtma tesislerinden ve evsel ve kentsel 

atıksulara benzeyen bileşimdeki atık suları arıtan diğer arıtma tesislerinden gelen 

arıtma çamurlarını, 

 b) Fosseptik tanklarından ve evsel ya da kentsel atıksuları arıtmak için 

kullanılan diğer tesislerden gelen arıtma çamurlarını, 

 c) (a) ve (b)’de atıfta bulunulanlar dışındaki diğer arıtma tesislerinden gelen 

arıtma çamurlarını, 

 Stabilize Arıtma Çamuru: Fermente edilebilirliğini ve kullanımından 

kaynaklanan sağlık tehlikelerini önemli ölçüde azaltılmak üzere, biyolojik, kimyasal 

ya da ısıl işlemden, uzun süreli depolama ya da diğer uygun işlemlerden geçirilmiş 

arıtma çamurlarını, 

 Fırın Kuru Toprak: 105 °C fırında kurutularak sabit ağırlığa gelmiş toprak 

kütlesini, 

 Gübre: Toprakların verimini yükseltmek, toprak yapısını düzeltmek, ürünün 

nitelik ve niceliğini artırmak amacıyla toprağa verilen mineral ve organik bitki 

besinlerini, 
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 Kentsel Atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya 

yağmur suyu ile karışımı,  

 Kompost: Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda 

ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi,  

 Kullanım: Stabil arıtma çamurunun ve kompostun, toprağın üzerine serilmesi 

veya toprağın üstüne ve içine herhangi bir biçimde uygulanmasını, 

 Kuru Madde: Arıtma çamuru veya kompostun kurutma fırınında 103 °C’de 

yaklaşık 24 saat süre ile sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride 

kalan katı madde miktarını,  

 Mikrobiyal Gübre: Bitki için gerekli olan bitki besin elementlerinin topraktan 

alınmasında rol oynayan canlı mikroorganizmaların tarımsal üretimde kullanılmak 

üzere hazırlanan ticari ürünleri,  

 Tarım: Hayvancılık dahil, bütün ticari gıda ürünlerinin yetiştirilmesini, 

 Taşkın Alanları: Normal zamanlarda su altında bulunmayan, akarsu yatağı 

dışında bulunan, yağıştan meydana gelen aşırı akış neticesinde taşkınlara maruz 

kalmış ve tekrar maruz kalması muhtemel olan alanları,   

 Tehlikeli Madde: 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanan 

11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar 

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan Zararlı Madde ve 31/12/2004 tarihli ve 

25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 3 

üncü maddesinde yer alan Tehlikeli ve Zararlı Maddeler tanımına giren tüm 

maddeleri, 

 Toprak: Minerallerin ve organik artıkların parçalanarak ayrışması sonucu 

oluşan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı doğal bir kaynağı,   

 Toprak Kirliliği: Toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşikler 

tarafından bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve 

yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve 

zarar verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal 

materyalin toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim 

kapasitesinin düşmesini, 
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 Yanma Kaybı: Arıtma çamuru veya kompostun kurutulduktan sonra kül 

fırınında 775 °C’de üç saat süre ile yakılması sonucu yanan veya kaybolan madde 

miktarını, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler 

 Genel Yükümlülükler 

 Madde 5 — Toprak kirliliğinin önlenmesi açısından bu Yönetmelikle 

belirlenen sınır değerlere ve getirilen yükümlülüklere uyulması zorunludur. 

 Bakanlık, kirlenme riski olan alanları saptar alınacak tedbirleri belirler ve 

uygulatır. 

 Valilikler; kirlenmiş alanları saptar, alınacak tedbirleri belirler/belirletir ve 

uygulatır. 

 Kirlenme riskinin bulunduğu alanlarda kirletenler kirlenmeyi önlemekle, 

kirlenmiş alanlarda kirleten kirlenmeyi durdurmak, kirlenme boyutunu tespit etmek, 

kirlenmenin etkilerini gidermek için gerekli çalışmaları yapmak ve tedbirleri almakla 

yükümlüdür.  

 Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliğinin önlenmesi ve 

giderilmesi konularında Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

birlikte çalışır. Belirlenen tedbirler valilikler tarafından uygulanır. 

 

 Toprak Kirlilik Parametrelerinin Sınır Değerleri 

 Madde 6 — Toprak kirlilik parametrelerinin sınır değerleri EK I-A da 

verilmiştir.  

 

 Toprak Kirliliğinin Önlenmesi ve Giderilmesine İlişkin Yükümlülükler 

 Madde 7 — Toprak kirliliğinin önlenmesine ilişkin yükümlülükler aşağıda 

belirtilmiştir; 

 a) Her türlü atık ve artığın, toprağa zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve 

Yönetmeliklerinde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve 

dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak 

yasaktır.  
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 b) Her türlü faaliyet veya kaza sonucu kirletilmiş toprakları, bu kirliliğe neden 

olan faaliyet sahipleri temizlemekle yükümlüdür. Toprağın temizlenmesini müteakip, 

EK I-A da verilen parametrelerden Bakanlıkça talep edilenlerin analizleri yapılarak, 

toprağın bu Yönetmelikteki sınır değerleri sağladığını raporla belgelenir.  

 c) Kirlenmiş toprakların tespiti ve temizlenmesine ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlıkça belirlenir.  

 d) Bu Yönetmelikte geçen toprak, stabilize arıtma çamuru ve kompostun EK I-

A (b), EK II-A, EK II-B de verilen parametrelerin örnekleme ve analizlerinin 

akredite olmuş laboratuvarlarda, EK-IV de belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması 

zorunludur. 

 e) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmamış gübre ve 

ruhsatlandırılmış gübre üretiminin bant çıkışı her parti için ayrı ayrı uygun analiz 

raporu alınmamış olanların, tarım ilaçları ve kanserojen maddelerin toprağa verilmesi 

ve kullanılması yasaktır. 

 f) Tarımsal girdileri üreten, ithal eden, pazarlayan ve hammadde olarak 

toprakları kullananlar toprak kirliliğine sebep olmayacak teknoloji ve prosesleri 

seçmekle yükümlüdür.  

 g) Askeri tesisler için toprak kullanımına ilişkin esaslar ve yasaklar ile bunların 

denetimi, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Bakanlık ve Milli Savunma 

Bakanlığınca ayrıca belirlenir.  

 

 Toprak Kirliliğinin Mevcut Durumunun İzlenmesi 

 Madde 8 — Valilikler her türlü faaliyet veya kaza sonucu kirlenmiş ve 

kirlenme riski altında olan topraklarda durum tespiti, analizlerin 

yapılması/yaptırılması, kirlenmenin izlenmesi ve raporlanmasıyla yükümlüdür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ham Çamur, Stabilize Arıtma Çamuru ve Kompostun Toprakta Kullanılması ile 

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu  

 Stabilize Arıtma Çamurunda Bulunan Ağır Metallerin Sınır Değerleri 
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 Madde 9 — Stabilize arıtma çamurunda ağır metallerin izin verilen maksimum 

miktarları EK I-B de verilmiştir. 

 Stabilize Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılması ile İnceleme ve 

Değerlendirme Komisyonunun Oluşumu 

 Madde 10 — Evsel ve kentsel atık suların arıtılması sonucu elde edilen ve EK 

I-B de verilen sınır değerleri aşmayan stabilize arıtma çamurunun toprakta 

kullanılabilmesi için; 

 a) Arıtma tesisini işleten özel ve resmi kuruluşların, toprakta kullanılacak 

stabilize arıtma çamurunun EK II-B de yer alan stabilize arıtma çamuru analiz 

belgesi formunda verilen parametrelerin analizlerini günlük kuru çamur miktarı  elli 

(50) tona kadar olanlar altı ayda bir, elli (50) tonun üzerinde olanlar üç ayda bir 

analiz sonuçlarını belgelendirmesi zorunludur. Ancak, arıtma kapasitesi günlük 

beşbin (5000) kişi ya da üçyüz (300) kg biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI5) altında olan 

ve temelde evsel atık suların arıtıldığı arıtma tesisi işletmecileri, EK II-B de yer alan 

stabilize arıtma çamuru analiz belgesi formunda verilen parametrelerin analizlerini 

oniki ayda bir yaptırmakla yükümlüdür.  

 b) Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanılması izne tabidir. Stabilize 

arıtma çamuru üreticileri kullanıma sunacakları stabilize arıtma çamuru için Stabilize 

Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi talebiyle aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle 

birlikte valiliğe başvuruda bulunurlar. 

 1) Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, 

parsel numarası ve kaç dekar olduğu, 

 2) Bu topraklarda yetiştirilecek ürünün cinsi, 

 3) Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı ve kuru madde yüzdesi, 

 4) Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi (EK II-B), 

 5) Uygulanacak toprağın analiz belgesi (EK II-A). 

 Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanımına yönelik yapılan başvurularda 

müracaat dosyası İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir. 

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu; İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 

başkanlığında İl Tarım ve Köyişleri Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve gerekli görülürse Valilikçe stabilize arıtma 
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çamurunun kullanım alanına göre başka kurumlardan dahil edilecek üyelerden 

oluşur. 

 İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, stabilize arıtma çamurunun toprağın 

fiziksel özelliklerinin düzenlenmesine etkisi ile toprağa getireceği ağır metal yük 

miktarı, toprağın ve yer üstü/yer altı sularının kalitesini bozucu etkisini dikkate 

alarak incelemeyi yapar. 

 Bu doğrultuda hazırlanan Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi (EK-

III) Mahalli Çevre Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda mahallin en büyük mülki 

amiri tarafından üç yıllığına verilir.  

 

 Stabilize Arıtma Çamuru Üreticilerinin Yükümlülükleri 

 Madde 11 — Arıtma tesisini işleten özel ve resmi kuruluş işletmecileri, 

stabilize arıtma çamurlarıyla ilgili analizleri yapmak ve kayıtları tutmakla 

yükümlüdür. 

 a) Tutulacak kayıtlarda aşağıdaki bilgiler bulunacaktır. 

 1) Arıtma çamurunun stabilize hale getirilmesi için uygulanan yöntem, 

 2) Stabilize arıtma çamurunun EK II-B de belirtilen parametre değerleri, 

 3) Üretilen stabilize arıtma çamuru miktarı ve toprakta kullanılmak üzere 

sağlanan miktar kullanım miktarları, 

 4) Stabilize arıtma çamuru alıcılarının adları ve adresleri ile çamurun 

kullanılacağı yer, 

 5) Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı alanda yetiştirilecek ürün çeşidi. 

 Bu kayıtlar yetkililere açık olacak ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren her üç yılda bir toprakta stabil arıtma çamurunun kullanımına ilişkin 

olarak; yukarıda (a) bendindeki tüm bilgileri ve uygulamada karşılaşılan güçlükleri 

belirten raporu arıtma çamuru üreticileri hazırlayarak valiliğe sunarlar. Arıtma 

tesisini işleten özel ve resmi kuruluş işletmecileri arıtma çamurunun arıtma metodları 

ve analiz sonuçları hakkındaki bilgileri talepleri halinde yetkililere vermekle 

yükümlüdür..  

 b) Arıtma tesisini işleten özel ve resmi kuruluşların, stabilize arıtma çamuru 

kullanılan toprağın EK II-A daki Toprak Analiz Belgesi’nde yer alan parametrelerin 
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analizlerini oniki ayda bir valiliğe belgelendirmesi zorunludur. Eğer stabilize arıtma 

çamurunun birinci kullanım öncesinde, topraktaki tüm ağır metallerin 

konsantrasyonu bu Yönetmeliğin EK I-A (a) da belirtilen sınır değerlerin % 50 

sinden daha az ise stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanımında topraktaki ağır 

metal analizlerinin izin verilen süre içerisinde ikinci ve üçüncü yıl tespiti 

yapılmayabilir.  

 c) Stabilize arıtma çamuru üreticileri, stabilize arıtma çamurunun kullanıma 

sunulmasından önce kullanıcılara aşağıdaki belgelerin bir örneğini vermekle 

yükümlüdür. Gerektiğinde kullanıcılar denetimler esnasında yetkililere belirtilen 

belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler. 

 1) Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi (EK-III), 

 2) Stabilize Arıtma Çamuru Analiz Belgesi (EK II-B),  

 d) Ancak arıtma kapasitesi günlük beşbin (5000) kişi ya da üçyüz (300) kg 

biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI5) altında olan ve temelde evsel atık suların arıtılması 

için tasarımlanmış arıtma tesisleri işletmecileri bu maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (3) numaralı alt bendi ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendi hariç olmak 

üzere (a), (b), (c) bentlerinden valiliğin izniyle muaf tutulabilir. 

 e) Stabilize arıtma çamuru üreticileri tuttukları kayıt ve belgeleri en az 10 yıl 

saklamakla yükümlüdürler. 

 

 Ham Çamurun Kullanma Yasakları 

 Madde 12 — Ham çamurun toprakta kullanılması yasaktır. 

 

 Stabilize Arıtma Çamurunun Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları 

 Madde 13 — Stabilize arıtma çamurunun kullanılmasında aşağıda belirtilen 

sınırlama ve yasaklara uyulması zorunludur. 

 a) Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi için EK I-B de verilen 

değerleri aşmaması zorunludur.  

 b) Stabilize arıtma çamurunun uygulanacağı toprakta ağır metal içeriğinin EK 

I-A(a) da verilen değerleri aşmaması zorunludur. Topraktaki ağır metal 
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konsantrasyonlarından birinin dahi EK I-A(a) da verilen sınır değerleri aşması 

durumunda, stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılması yasaktır. 

 Atıksu arıtma tesislerinden çıkan evsel ve kentsel arıtma çamurları toprakta 

kullanılmayacaksa, 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda katı atık depolama 

sahalarında bertaraf edilmesi gerekmektedir.   

 Tehlikeli atık sınıfına giren arıtma çamurları ise 14/3/2005 tarihli ve 25755 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

hükümleri kapsamında bertaraf edilmesi gerekmektedir.   

 c) Stabilize arıtma çamuru meyve ağaçları hariç olmak üzere toprağa temas 

eden ve çiğ olarak yenilen meyve ve sebze ürünlerinin yetiştirilmesi amacıyla 

kullanılan topraklarda kullanılması yasaktır. 

 d) Stabilize arıtma çamuru, bitkilerin besin gereksinimleri ve yer üstü, yer altı 

sularının kalitesinin bozulmaması dikkate alınacak şekilde, su kaynaklarının 

korunmasıyla ilgili yasalarla düzenlenmiş hükümlere uygun kullanılmalıdır.  

 e) Toprağın pH değeri 5 ten küçükse stabilize arıtma çamuru toprağa 

uygulanamaz. pH değeri 5-6 arasında olan topraklarda stabilize arıtma çamurunun 

kullanılması halinde, artan taşınabilirlik dikkate alınarak gerekli görülürse EK I-A(a) 

ya göre belirlenmiş sınır değerler Bakanlık tarafından düşürülebilir. 

 f) Stabilize arıtma çamurunun uygulanmasından belli bir süre geçmeden 

otlatma yapılması yada hayvan yemlerinin hasadının yapılması sözkonusu ise otlak 

yada hayvan yemi ürünlerinde özellikle coğrafi ve iklim durumları dikkate alınarak 

belirlenecek olan süre, hiçbir durumda üç haftadan az olmayacaktır. 

 g) Stabilize arıtma çamurlarının, içme suyu havzalarının mutlak koruma 

alanlarında ve diğer yüzey sularına 50 metreden yakın olan alanlara uygulanması 

yasaktır.  

 h) Stabilize arıtma çamurlarının, taşkın alanlarında ve taşkın tehlikesi olan 

alanlarda, don ve karla kaplı alanlarda toprağa uygulanması yasaktır. 

 ı) Yüzey akış tehlikesi olan alanlarda toprak muhafaza tedbirleri alınmadan 

stabilize arıtma çamurunun uygulanması yasaktır. 
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 i) Stabil arıtma çamurunun toprakta on yıllık ortalama esas alınarak her yıl 

uygulanması halinde toprağa verilebilecek maksimum ağır metal miktarları EK I-C 

de verilen değerleri aşmaması zorunludur. 

 k) Eşdeğer nüfus kapasitesi bir milyon kişinin üzerinde olan tesislerde oluşan 

arıtma çamurlarının en az % 90 kuru madde değerine kadar kurutulması zorunludur.  

 

 Kompostun Toprakta Kullanılması 

 Madde 14 — Kompostun toprakta kullanılabilmesi için; 

 a) C/N oranının 35 den daha büyük olması halinde kompost reaksiyonunun 

optimum şartlarda cereyan edebilmesi için reaktörde komposta azot beslemesinin 

yapılması, 

 b) Kompostun, organik madde muhtevasının kuru maddenin en az % 35 i 

oranında olması, 

 c) Piyasaya sürülen kompostun su muhteva oranının % 50 yi geçmemesi, 

 d) Piyasaya sürülen kompost içinde, cam, cüruf, metal, plastik, lastik, deri gibi 

seçilebilir maddelerin toplam ağırlığın % 2 sini geçmemesi, 

 e) Üretilen kompostun ağır metal muhtevaları, en az altı aylık aralarla, ihtiva 

ettikleri kurşun, kadmiyum, krom, bakır, nikel, civa ve çinko yönünden analizlerinin 

yapılması, 

 f) Kompostun kullanılacağı toprağın, EK II-A daki Toprak Analiz Belgesi’nde 

yer alan parametre analizlerinin oniki ayda bir belgelendirilmesi,  

 g) Toprak ve kompost numunelerinin usulüne ve tekniğine uygun olarak 

alınması ve tüm kütleyi temsil edici olması, 

 h) Toprak analizleri sonucu, topraktaki ağır metal içeriklerinin EK I-A(a) da 

yer alan değerleri aşması halinde söz konusu toprakta kompostun kullanılmaması,  

 ı) Kompostun toprakta 10 yıllık ortalama esas alınarak her yıl uygulanması 

halinde, ağır metaller itibari ile toprağa verilen yükün EK I-C de verilen değerleri 

aşmaması, gerekir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Özendirme, Eğitim, Denetime İlişkin Esaslar ve Yaptırımlar 

 Özendirme ve Eğitime İlişkin Esaslar  

 Madde 15 — Bakanlığın koordinasyonunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

mahallin en büyük mülki idare amirliği ve belediyeler; 

 a) Tarımsal zararlılarla entegre mücadele ilkeleri çerçevesinde kimyasal 

mücadeleye alternatif mücadele metodlarından biyolojik mücadele, genetik 

mücadele, biyoteknolojik mücadele, kültürel tedbirler, dayanıklı çeşitler, fıziksel ve 

mekanik mücadelelerden birinin başlatılmasına, 

 b) Stabilize edilmiş hayvan gübrelerinin gübreleme amacıyla kullanılmasına, 

 c) Toprak analizine dayalı olarak söz konusu toprak için en uygun gübre ile 

hastalık ve zararlılara göre en uygun  tarım ilacının kullanılmasına, 

 d) Kimyasal mücadelenin kaçınılmaz olduğu durumlarda, toprağın yapısı, 

etken ilacın formülasyonu ve benzeri özellikler dikkate alınarak en uygun ilaçlama 

aletinin kullanılmasına, 

 e) İnsan ve çevre sağlığına uygun mikrobiyal gübre kullanımına, 

 f) Arıtma tesisini işleten özel ve resmi kuruluşlar stabilize arıtma çamurunun 

toprakta kullanılmasına ilişkin kullanım talimatı hazırlayarak kullanıcıya vermekle, 

 g) Toprak kirliliğinin önlenmesi ve toprağın kullanımı ile ilgili çiftçiler ve 

faaliyet sahiplerinin eğitimine, ilişkin özendirici faaliyetlerde bulunmakla, 

yükümlüdür. 

 

 Denetim 

 Madde 16 — Bu Yönetmelik uyarınca stabilize arıtma çamurunun ve 

kompostun toprak ortamındaki her türlü kullanımı ve toprak kirliliği denetiminde 

Kanun uyarınca Bakanlık yetkilidir. Ancak mahallin en büyük mülki amirliği 

mevzuatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim yaparlar.  

 Kurum, kuruluş, işletme ve toprak sahipleri ile işletmeciler denetimle yetkili 

kişilere;  

 a) Taşınmaza veya tesislere girmesi için izin vermekle, 

 b) Numune alınmasına ve yerinde ölçümler yapılmasına izin vermekle, 
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 c) Yetkili kişilerin istedikleri kayıt ve bilgileri sağlamakla, 

 yükümlüdürler. 

 Denetleme işlemleri ile ilgili olarak yapılan analiz ve ölçümlerin masrafları 

denetlenen kurum, kuruluş ve işletme, toprak sahibi ile işletenler tarafından 

karşılanır. Valilikçe denetimler sırasında kurum, kuruluş ve işletmelerden elde edilen 

ticari sır mahiyetindeki bilgi ve belgeler başka amaçlar için kullanılamaz. 

 

 Yaptırımlar 

 Madde 17 — Bu Yönetmelikte yer alan yasaklara uymayan ve yükümlülükleri 

yerine getirmeyenler hakkında Kanunun 20, 21, 23 ve 26 ncı maddesi uygulanır. 

 

 Raporlama  

 Madde 18 — Valilik aşağıda belirtilen belgelere ait bilgileri hazırlayarak 

Bakanlığa raporlamakla yükümlüdür. 

 a) Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanımıyla ilgili verilen kullanım 

izin belgesinin bir nüshasını, 

 b) Stabilize arıtma çamuru üreticilerinin 11 inci madde (a) bendindeki tüm 

bilgileri ve uygulamada karşılaşılan güçlükleri belirten rapor, 

 c) 8 inci maddede belirtilen kirlenmiş alanlarda kirlenmenin etkilerinin 

giderilmesi için yapılan çalışmalar, alınan önlemler ve kirliliğin izlenmesi ile ilgili 

hazırlanacak rapor. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

 Madde 19 — 10/12/2001 tarihli ve 24609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 Geçici Madde 1 — 10/12/2001 tarihli ve 24609 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 9 uncu maddesi gereğince 

verilen "Arıtma Çamuru Kullanımı İzin Belgesi" izin süresi bitimine kadar geçerli 
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olup, tekrar Stabilize Arıtma Çamuru Kullanımı İzin Belgesi almak isteyen özel ve 

resmi kuruluşlar bu Yönetmeliğe göre başvuruda bulunmak zorundadırlar. 

 Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (c) 

bendinde belirtilen parametrelerin örnekleme ve analizlerinin akredite olmuş 

laboratuvarlarda yapılması zorunluluğu, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren iki yıl sonra geçerlidir. 

 Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi birinci fıkrasının (k) 

bendinde belirtilen eşdeğer nüfusu bir milyon kişinin üzerinde kapasiteye sahip 

tesisler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl içerisinde arıtma 

çamurlarında en az % 90 kuru madde değerini sağlamakla yükümlüdür. 

 

 Yürürlük 

 Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 

 
EK 1-A 

TOPRAK KİRLİLİK PARAMETRELERİ SINIR DEĞERLERİ 

a)Topraktaki Ağır Metal Sınır Değerleri 

 

Ağır Metal (Toplam) 

PH 5- 6 

mg/kg Fırın Kuru Toprak 

pH>6 

mg/kg Fırın Kuru Toprak 

Kurşun 50   ∗∗ 300  ∗∗ 

Kadmiyum 1   ∗∗ 3  ∗∗ 

Krom 100  ∗∗ 100  ∗∗ 

Bakır* 50  ∗∗ 140  ∗∗ 

Nikel* 30  ∗∗ 75  ∗∗ 

Çinko * 150  ∗∗ 300  ∗∗ 

Civa 1  ∗∗ 1,5  ∗∗ 

∗pH değeri 7’den büyük ise çevre ve insan sağlığına özellikle yer altı suyuna zararlı 

olmadığı durumlarda Bakanlık sınır değerleri %50’ye kadar artırabilir. 
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  ∗∗ Yem bitkileri yetiştirilen alanlarda çevre ve insan sağlığına zararlı olmadığı 

bilimsel çalışmalarla kanıtlandığı durumlarda, bu sınır değerlerin aşılmasına izin 

verilebilir. 

 

b) Kirlenmiş Toprakta Arıtma Sonucu Uyulması Gereken Sınır Değerler  

Kirlilik Parametreleri Sınır Değerler 
Klorür İyonu (mg Cl - /l)                         (Toplam)  25 
Sodyum (mg Na/l)                  ″   125 
Kobalt                                        (mg/kg Fırın Kuru Toprak)                                          20 
Arsenik                             ″    20 
Molibden                        ″       10 
Kalay                                             ″           20 
Baryum                                       ″         200 
Florür                                   ″           200 
Serbest siyanid                         ″    1 
Kompleks siyanid                            ″    5 
Sülfür                                         ″          2 
Brom                                    ″      20 
Benzen                                      ″   0,05 
Bütil benzen                               ″         0,05 
Toliol                                         ″    0,05 
Xylol                                          ″   0,05 
Fenol                                          ″    0,05 
Selenyum                             ″    5 
Talyum                                 ″    1 
Uranyum                              ″                  5 
Polisiklik aromatik hidrokarbon bileşikleri ″           5 
Organo klorlu bileşikler                         ″            0,5 
Tarımsal Mücadele İlaçları –Bireysel            ″    
Tarımsal Mücadele İlaçları –Toplam        ″    

0,5 
2 

PCB Poliklorlandırılmış bifeniller               ″ 0,5 
Hexaklor benzol                                        ″                   0,1 
Pentaklor benzol     ″ 0,1 
Ψ- HCH (lindan)                                 ″        0,1 
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EK 1-B 

TOPRAKTA KULLANILABİLECEK STABİLİZE ARITMA ÇAMURUNDA 

MÜSAADE EDİLECEK MAKSİMUM AĞIR METAL MUHTEVALARI 

Ağır Metal (Toplam) 
Sınır Değerler (mg/kg fırın kuru 

materyal) 

Kurşun 1200 

Kadmiyum 40 

Krom 1200 

Bakır 1750 

Nikel 400 

Çinko 4000 

Civa 25 

 

EK 1-C 

TOPRAKTA ON YILLIK ORTALAMA ESAS ALINARAK BİR YILDA 

VERİLMESİNE MÜSAADE EDİLECEK AĞIR METAL YÜKÜ SINIR 

DEĞERLERİ 

Ağır Metal (Toplam) Sınır Yük Değeri (gr/da/yıl, 

kuru maddede) ∗ 

Kurşun 1500 

Kadmiyum 15 

Krom 1500 

Bakır 1200 

Nikel 300 

Çinko 3000 

Civa 10 

 ∗ Yem bitkileri yetiştirilen alanlarda çevre ve insan sağlığına zararlı olmadığı 

bilimsel çalışmalarla kanıtlandığı durumlarda, bu sınır değerlerin aşılmasına izin 

verilebilir. 
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EK 1-D 

TOPRAK ANALİZ BELGESİ 

İl  
İlçe  

 
Toprak Örneğinin 
Alındığı Köy  
Faaliyet Sahibi (Adı Soyadı)  
Faaliyet Türü  
Toprak Örneğinin Alındığı 
Derinlik 

 

Numunenin Alındığı Tarih  
Numune Alan Kişinin Adı  
Yetiştirilecek ürün çeşidi  
Parsel No  
Numune Alınan Alanın 
Büyüklüğü (Dekar) 

 

 

Toprak Analizleri   Sonuçlar Analiz Metodu 
Kurşun (mg/kg Fırın Kuru Toprak)       
Kadmiyum   ″          
Krom  ″             
Bakır    ″   
Nikel     ″      
Civa    ″         
Çinko    ″           
Azot  ″           
Fosfor   ″           
PH   
Organik Madde    

 

Numune Analiz Tarihi: …/…/…. 

Açıklama: 

 

Analizi Yapan Analizi Yapan Kontrol Eden 

........................ ........................ ....................... 

........................ ........................ ....................... 

Onaylayan 

...................... 

..................... 
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EK 1-E 

STABİLİZE ARITMA ÇAMURU ANALİZ BELGESİ 

Ağır Metaller Arıtma Çamuru 

Analizi 

Analiz Metotları  

Kurşun    (mg/kg Fırın Kuru Toprak)      

Kadmiyum  ″           

Krom   ″           

Bakır   ″           

Nikel    ″    

Civa   ″           

Çinko   ″           

Azot   ″           

Fosfor   ″           

pH   

C/N   

Kuru Madde   

Yanma Kaybı   

Organik Madde   

Arıtma çamurunun stabilizasyonu 

için uygulanan arıtma yöntemi 

 

Numune Analiz Tarihi: …/…/…. 

 

Açıklama: 

 

Analizi Yapan Analizi Yapan Kontrol Eden 

........................ ........................ ....................... 

........................ ........................ ....................... 

Onaylayan 

...................... 

...................... 
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EK 1-F 

STABİLİZE ARITMA ÇAMURU KULLANIM 

İZİN BELGESİ 

İzin Belgesinin Tarihi:.../.../.....  Sayısı:........... 

Adı Soyadı  

Ticari Ûnvanı   

Arıtma 

Çamuru 

Üreticisinin Adresi  

Adı    Arıtma 

Tesisinin Adresi  

Adresi  

Parsel No  
Kullanılacak 

Arazinin 
Alanı (da)  

Yetiştirilecek ürün çeşidi  

Kullanılmasına İzin Verilen 
Maksimum Stabilize Arıtma 
Çamurunun Kuru Madde Miktarı 
(ton/da/yıl) 

 

İzin Verilen Alanda Stabilize 
Arıtma Çamuru Kullanımının 
Tekrarlanma Süresi (yıl) 

 

 

Açıklama:  

 Bu izin belgesi yukarıda adı ve soyadı/ûnvanı yazılı müracaat sahibine 

.../.../......tarih ve ............. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesine istinaden 3 (üç) yıllığına verilmiştir. 

 

       Yetkili Amir 

                 İmza-Mühür-Tarih  
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EK 1 - G 

ÖRNEK ALMA VE ANALİZ METODLARI 

 

 Toprak Örneği Alma: Analiz için alınan temsili toprak örnekleri normalde, 

aynı amaçla tarım yapılan 50 dekarı  aşmayan bir arazi üzerinden alınan 25 örneğin 

karıştırılmasıyla meydana getirilecektir. Ancak büyük ölçekli aynı amaçla tarım 

yapılan alanlardan Valiliğin onayı ile 200 dekarı aşmayan bir arazi üzerinden 25 

örneğin karıştırılmasıyla temsili toprak örneği alınabilir. 

 Örneklerin toprak derinliği 25 cm’nin altında olması hali hariç, 25 cm 

derinlikten alınması gereklidir. Toprak derinliğinin bu değerin altında olması halinde 

örneğin alındığı derinlik 10 cm’nin altına düşmemelidir. 

 Stabilize Arıtma Çamuru Örneği Alma: Stabilize arıtma çamuru örneği 

stabilizasyon işleminden sonra, kullanıcıya gönderilmesinden önce ve çamur 

üretimini temsil edecek şekilde en az 25 farklı numunenin karıştırılmasıyla 

oluşturulur.   

 Analiz Metodları: Ağır metal analizi kuvvetli asit parçalanmasını takiben 

gerçekleştirilmelidir. Referans analiz metodu asgari atomik absorpsiyon spektrometri 

olmalı ve her bir metal için tespit sınırı uygun sınır değerin % 10’undan yüksek 

olmamalıdır. 
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EK - 2 

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 

 

Çevre Bakanlığı 

R.G. Tarihi: 14/03/1991 

R.G. Sayısı: 20814 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NOT : Değişiklikler: 

03/04/1991 tarih ve 20834 sayılı R.G. 

22/02/1992 tarih ve 21150 sayılı R.G. 

02/11/1994 tarih ve 22099 sayılı R.G. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Konuyla ilgili maddeler aşağıda verilmiştir. 

 

 Tarımda Kullanılmak İstenen Kompostun Kalite Kriterleri 

 Madde 36 - (Mülga madde: 25/04/2002 - 24736 S. R.G. Yön./8. md.)(*) 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 NOT: (*) 25/04/2002 tarih ve 24736 sayılı R.G.de yayımlanan 

Yönetmeliğin 8. maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 TARİHÇE : 1 - 25/04/2002 tarih ve 24736 sayılı R.G.de yayımlanan 

Yönetmeliğin 8. maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde metni: 

 Madde 36 - Kompostun tarımda kullanılabilmesi için; 

 1) Kompostun, hijyenik yönden kusursuz olması, insan ve tüm canlı 

sağlığını tehdit etmemesi 

 2) C/N oranının 35 den daha büyük olması halinde kompost reaksiyonunun 

optimum şartlarda cereyan edebilmesi için reaktörde komposta azot beslemesinin 

yapılması, 

 3) Toprak ıslahı için kullanılacak komposta, organik madde muhtevasının 

kuru maddenin en az %35'i oranında olması, 
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 4) Piyasaya sürülen kompostun su muhteva oranının %50'yi geçmemesi, 

 5) Üretilen kompostun dane büyüklüğü itibariyle sınıflandırılması, 

 6) Piyasaya sürülen kompostun içinde cam, cüruf, metal, plastik, lastik, deri 

gibi seçilebilir maddelerin toplam ağırlığının %2'sini geçmemesi, gerekir. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Kompostun Ağır Metal Muhtevası ve Sınır Değerleri 

 Madde 37 - (Mülga madde: 25/04/2002 - 24736 S. R.G. Yön./8. md.)(*) 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 NOT: (*) 25/04/2002 tarih ve 24736 sayılı R.G.de yayımlanan 

Yönetmeliğin 8. maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız. 

 TARİHÇE: 1–25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı R.G.de yayımlanan 

Yönetmeliğin 8. maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde metni: 

 Madde 37 - Bazı ağır metaller yüksek konsantrasyonlarda canlılar üzerinde 

zehirlenme etkisi gösterebileceğinden tarım alanlarına kontrollü olarak verilmesi 

için; 

 1) Üretilen kompostun ağır metal muhtevaları, en fazla üçer aylık aralarla, 

ihtiva ettikleri kurşun, kadmiyum, krom, bakır, nikel, cıva ve çinko yönünden 

incelenmesi, 

 2) Kompostun kullanılacağı arazi bir hektardan büyükse toprağın pH değeri, 

ihtiva ettiği kurşun, kadmiyum, krom, bakır, nikel, cıva ve çinko yönünden analiz 

edilmesi, 

 3) Numunelerin tekniğine ve usulüne uygun olarak alınması ve tüm kütleyi 

temsil edici olması, 

 4) Toprak analizleri sonucu topraktaki ağır metal içeriklerinin (EK-IV/A)'da 

yer alan değerleri aşması halinde söz konusu arazide kompostun kullanılmaması, 

 5) Kompostun arazide tekrarlanan bir şekilde kullanılması halinde, ağır 

metaller itibari ile araziye verilen yükün (EK-IV/B)'de belirtilen değerleri aşmaması, 

gerekir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılması 

 Araştırma Çamurlarının Tarımda Kullanılabilme Şartları 

 Madde 44 - (Mülga madde: 25/04/2002 - 24736 S. R.G. Yön./8. md.)(*) 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 NOT: (*) 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı R.G.de yayımlanan 

Yönetmeliğin 8. maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 TARİHÇE: 1–25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı R.G.de yayımlanan 

Yönetmeliğin 8. maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde metni: 

 Madde 44 - Evsel ve evsel nitelikli endüstri sularının arıtılması sonucu elde 

edilen arıtma çamurunun tarımda kullanılabilmesi için; 

 1) (Değişik bent: 03.04.1991 -20834 sayılı R.G. Yön.) Her altı ayda bir 

çamurdaki kurşun, kadmiyum, krom, bakır, nikel, cıva ve çinko gibi ağır metaller ile 

azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elementlerin tayininin 

yapılması ve istenmesi halinde 31 inci maddede belirtilen merciye verilmesi, 

 2) Arıtma çamuru kullanılmadan önce, kullanılmak istenen toprağın pH 

değeri, kurşun, kadmiyum, krom, bakır, nikel, civa ve çinko muhtevaları yönünden 

laboratuar analizinin yaptırılması, 

 3) Arıtma tesisini işleten özel ve resmi kuruluşların, arıtma çamurunu 

verdikleri toprağa ait ağır metal analizlerini en az altı ayda bir yapması veya 

yaptırması, ağır metal birikimlerini takip etmesi, sonuçlarından 1 inci bentde 

belirtilen ilgili mercileri haberdar etmesi ve topraktaki ağır metal muhtevaları sınır 

değerlerine eriştiğinde, arazi uygulamasını durdurması, 

 4) Arıtma tesisi işletmecisi tarafından 1 inci ve 2'nci bentlerde söz konusu 

edilen ölçüm sonuçlarının yetkili merciye ve tarla sahibine yazılı olarak bildirilmesi, 

zorunludur. 
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 EK – 2 – A  

 A: Toprakta Müsaade Edilen Maksimum Ağır Metal Muhtevaları (kuru 

toprakta mg/ kg olarak) 

 Ağır Metal Topraktaki Sınır Değerler 

 ------------------ --------------------------------- 

 Kurşun  100 

 Kadmiyum  3 

 Krom   100 

 Bakır   100 

 Nikel   50 

 Cıva   2 

 Çinko  300 

 

 B: Bir Yılda Araziye Verilmesine Müsaade Edilecek Ağır Metal Yükü 

(Yılda hektar başına gram olarak) 

 

 Ağır Metal Sınır Yük Değeri (gram/hektar yıl) 

 --------------------- -------------------------------------------- 

 Kurşun  2000 

 Kadmiyum  33 

 Krom   2000 

 Bakır   2000 

 Nikel   330 

 Cıva   42 

 Çinko  5000 
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 C: Tarımda Kullanılacak Arıtma Çamurunda Müsaade Edilebilecek 

Maksimum Ağır Metal Muhtevaları ( mg/kg çamur maddesi olarak) 

 

 Ağır Metal  Sınır Değer 

 ---------------- ----------------- 

 Kurşun  1200 

 Kadmiyum  20 

 Krom   1200 

 Bakır   1200 

 Nikel   200 

 Cıva   25 

 Çinko  3000 

 

 Arıtma Çamurunun Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları 

 Madde 45 - (Mülga madde: 25/04/2002 - 24736 S. R.G. Yön./8. md.)(*) 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 NOT: (*) 25/04/2002 tarih ve 24736 sayılı R.G.de yayımlanan 

Yönetmeliğin 8. maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 TARİHÇE: 1 - 25/04/2002 tarih ve 24736 sayılı R.G.de yayımlanan 

Yönetmeliğin 8. maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde metni: 

 Madde 45 - Ham çamurun tarımda ve ormanda sebze ve meyve tarımında 

kullanılması yasaktır. Epidemik olarak kusursuz olmayan arıtma çamurunun mera ve 

otlaklarda, bitki yaşadığı sürece kullanılması yasaktır. İlgili belediye başkanlığı veya 

mahallin en büyük mülki amiri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman 

Bakanlığı'nın ilgili il veya bölge müdürlüğünün görüşünü alarak belirtilen yasağı 

çamurun kullanılması ile hasatın alınması arasında en az üç ay süre varsa kaldırabilir. 

Topraktaki ortalama ağır metal muhtevalarının (EK-IV/A)'da verilen değerlere 

ulaşması halinde, bu toprakta arıtma çamuru kullanılması yasaktır. 
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 (Değişik fıkra: 03/04/1991 -20384 sayılı R.G. Yön.) Arıtma çamurunun 

tarımda kullanılabilmesi için çamur kuru maddesindeki ağır metal muhtevalarının 

(EK-IV/C)'de verilen değerleri geçmemesi gerekir. İlgili Belediye Başkanlığı veya 

mahallin en büyük mülki amiri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman 

Bakanlığının ilgili il ve bölge müdürlüğünün de görüşünü alarak (EK-IV/C)'de 

verilen değerleri (kadmiyum ve cıva hariç) %5'e kadar artırabilir. Daha yüksek 

artışlar için Çevre Bakanlığının onayı alınır. 


