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31 Mayıs 2022 tarihli 24. Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı 
ve AB Türkiye Delegasyonu ile projede devam eden faaliyetler ve gelecek dönem planları hakkında görüştük. Proje 
ekibi Nisan ve Mayıs 2022 aylarında düzenlenen çalıştaylar, teknik toplantılar ve çalışma ziyareti hakkında detaylı 

bilgi verdi. Haziran 2022’de planlanan teknik saha ziyareti ile ilgili güncel kararları aktardı. 

Bir sonraki aylık proje toplantısının Haziran 2022 sonunda düzenlenmesi planlanıyor.
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Yönetmelik Çalıştayları

Çalışma Ziyareti

Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Sayı: 22 Nisan-Mayıs 2022 

Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş
Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi

Proje Bülteni

İçindekiler

Çalışma ziyaretinin üçüncü gününde heyet, Çekya’nın 
kuzeybatısında yer alan ve eskiden atık depolama sahası olarak 
kullanılan Hajek sahasındaki iyileştirme teknolojilerini yerinde 
inceledi.  Daha önce “Lindan” adlı kimyasal madde ile kirlenmiş 
bu bölgenin yapay sulak alan yöntemi ile iyileştirilmesine ilişkin 
saha yetkilisinden bilgi aldı. Çalışma ziyaretinin son iki gününde 
Srni ve Dubno sahalarını ziyaret etti. Eskiden ahşap emprenye 
tesisi olarak kullanılan Srni sahasında toprak ve yer altı suyunun 
iyileştirilmesi için uygulanan kazıp götürme, biyoremediasyon ve 
yerinde iyileştirme teknolojilerini inceledi. Teknik uzmanlar 
kirlenmiş ve işlenmiş toprakta kirlilik konsantrasyon değerlerini 
ölçtü ve çıkan sonuçlara göre yapılan analizi değerlendirdi.

Öğleden sonraki programda Slany’deki teknik saha ofisini ziyaret 
eden heyet, iyileştirme çalışmaları sırasında kullanılan 
teknolojiler hakkında Kirlenmiş Sahaların Yönetimi 
uzmanımızdan detaylı bilgi aldı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez temsilcileri ve 
UNDP ekibinden oluşan 15 kişilik bir heyet 9-13 Mayıs 2022 tarihleri 
arasında Çekya’yı ziyaret etti. Çalışma ziyareti sırasında teknik 
personel Prag’da kalıcı organik kirleticilerle kirlenmiş sahaların 
iyileştirilmesinde kullanılan farklı teknolojileri yerinde gözlemledi.

9 Mayıs tarihli açılış toplantısında Çekya Çevre Bakanlığı, KOK’lar ve 
KOK’larla kirlenmiş sahalarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Türkiye heyeti, Çekyalı meslektaşları ile kirlenmiş sahaların kayıt 
altına alınması için tercih edilen kullanıcı dostu uygulamalar üzerine 
fikir alışverişinde bulundu. Çekya’nın doğa koruma ve çevre alanında 
sahip olduğu diğer deneyimlerini ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği imkânlarını görüştü.

Ziyaretin ikinci gününde, heyetimiz Prag’daki kalıcı organik 
kirleticilerle kirlenmiş ve iyileştirme faaliyetleri yürütülen Hajek, Srni ve 
Dubno sahaları hakkında ön bilgi almak üzere çevre hizmetleri ve 
teknolojileri alanında çalışan uluslararası Dekonta danışmanlık 
firmasını ziyaret etti. Burada saha sorumlusu uzmanlar KOK’larla 
kirlenmiş sahalarda uygulanan termal desorpsiyon yöntemini detaylı 
olarak aktardı.  

 “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” çalıştayları devam ediyor. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve il müdürlükleri personelinin katıldığı yönetmelik çalıştaylarını 

sırasıyla 26-27 Nisan 2022 ve 24-25 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenledik. 

Toprak kirliliği danışmanımız ve kalıcı organik kirleticiler danışmanımız, “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal 
Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”  hükümlerinin güncellenmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi 

konusunda çalışmaya devam ediyor. Yönetmelik kapsamındaki kılavuzların güncellenmesi ve tebliğ olarak yeniden 
hazırlanması için ön hazırlıklar yapıldı. Nihai revizyon kararlarının alınacağı ve yönetmelik esasları üzerinde 

uzlaşacağımız son çalıştay 28-29 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek.  


