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Toprak Kirliliği Yönetmeliği’nde öngörülen düzenlemeler için toprak kirliliği uzmanımız yasal boşluk analizi 
çalışmasını tamamladı. Ocak-Haziran tarihleri arasında düzenlenen çalıştaylarda alınan yönetim kararlarını 
özetleyen raporlara göre teknik rehber hazırlıklarımız sürdürüyor. Bu çalışmalardan ilki olan Toprak ve 
Numune Alma Tebliğ’ini incelemesi için teknik dairelere ilettik. 

Proje Toplantıları

Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş 
Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez personeli ve UNDP proje ekibinin katıldığı 25. Operasyon 
Koordinasyon Birimi Toplantısı’nı 29 Temmuz tarihinde düzenledik. Toplantıda, pilot saha analizi, zeyilname hazır-
lıkları ve teknik proje toplantıları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin güncel durumu değerlendirdik.

Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi’ne dahil edilecek saha temizleme süreçleri ile ilgili bir analiz dokümanı hazırladık. 
“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince yazı-
lım ve KOK (Kalıcı Organik Kirleticiler) uzmanlarımız bu analizi eş zamanlı olarak değerlendirdi. Test süreci ve veri-
lerin yazılıma aktarımı devam ediyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinin kirlenmiş sahalardan alınan numunelerin analizi için 
kullanacağı bir yazılım geliştiriliyor. Bu çalışma sayesinde il müdürlüklerinin analiz sonuçlarını değerlendirilebile-
ceği yardımcı bir kaynak sunmayı hedefliyoruz. 6 Temmuz tarihinde Bakanlık ile düzenlenen teknik toplantının 
ardından risk değerlendirme uzmanımız, Jenerik Sağlık Riski Değerlendirmesi Yazılımı için test uygulamayı hazır-
landı.  

Toprak kirliliği yönetmeliği eklerinden biri olan KOK’larla Kirlenmiş Sahalara İlişkin Teknik Rehber’in güncelleme 
çalışmalarını tamamladık. Stockholm Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca, KOK’larla kirlenmiş sahaların belirlenme-
si, iyileştirilmesi ve çevresel açıdan sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için rehberi daha kapsamlı bir hale getirdik. 
Ulusal ve uluslararası kaynakların bir değerlendirmesini yapan teknik uzmanlarımız rehberde yapılan güncelleme-
ler konusunda bir istişare toplantısı düzenleyecek. Bakanlık merkez personeli, üniversite ve akredite firmaların 
katılacağı çevrim içi toplantıyı 6 Eylül tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Proje Toplantıları

• Sağlık Riski Yazılımı Üzerine Toplantı – 6 Temmuz 
• Toprak Kirliliği Uzmanı ile Teknik Değerlendirme Toplantıları – 27 Temmuz ve 18 Ağustos  

Toprak kirliliği uzmanımız liderliğinde iyileştirme çalışmalarının yürütüleceği pilot sahadan 31 Haziran tarihinde 
örnek numuneler aldık. Toprak numunelerinin analizi devam ediyor. Ulaşılan taslak analiz sonuçları/raporları üzeri-
ne uzmanımız ile 27 Temmuz ve 18 Ağustos tarihlerinde teknik toplantılar yapıldı. Bu toplantılar ve değerlendirme-
ler neticesinde nihai sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Değerlendirme raporuna göre uzmanlarımız KOK ile kirlenmiş 
pilot saha için teknik şartnameyi nihai hale getirecek. Teknik dairelerin onayı ardından şartnamenin Eylül ayında 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na sunulması hedefleniyor.

 


