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Abstract 
In this study, the use of tailings marble and travertine dust produced by marble 

management, one of the most exported sectors of Turkey, was investigated in 

beans growing. Depending on the type of marble processed in the marble factory, 

dust-based tailings is formed with different chemical content. These tailings are 

deposited in a stockpile and there is an additional area requirement for this. 

However, this marble or travertine dust accumulated in storage areas can damage 

the environment (dust, soil and water contamination, etc.). In this study, the use of 

the mixture of lignite coal from the Tekirdağ region and marble and travertine 

tailings from the marble factory in the Gümüşhane has been studied in the local 

beans (Kelkit) cultivation. In this context, control samples were created using 

only hummus soil, which does not contain dust from coal, marble or travertine. In 

addition, sample mixtures of coal at 100%, 50%, 75% and 25% and sample 

mixtures of marble and travertine powders of 25%, 50% and 75% are obtained. 

Local beans were planted in these mixtures and their growth was followed in 

laboratory conditions. As a result, it was determined that the development of the 

bean plant was better in all mixture, including 100% coal-containing pots. Thus, 

the problems caused by reusing marble and travertine dust, which is a problem of 

environmental and storage, in beans cultivation have been eliminated. 
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Maden Atıklarının Tarımda Kullanımının Araştırılması 

Anahtar Kelimeler 
Mermer, Traverten, 

Atık, Kömür, 
Fasulye, Tarım. 

Özet 
Bu araştırmada, Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği sektörlerden biri olan mermer 

işletmeciliği sonucu ortaya çıkan atık mermer ve traverten tozlarının, fasulye 

yetiştiriciliğinde kullanımı araştırılmıştır. Mermer fabrikasında işlenen mermer 

türüne göre farklı kimyasal içeriğe sahip toz halinde atık oluşmaktadır. Oluşan bu 

atıklar; belirli bir alanda depolanmaktadır ve bunun için ek alan ihtiyacı 

oluşmaktadır. Bununla birlikte; depolama alanlarında biriktirilen bu mermer veya 

traverten tozları çevreye zararlar (toz, toprak ve su kirliliği vb.) vermektedir. Bu 

çalışmada; Tekirdağ bölgesinden alınan linyit kömürü ile Gümüşhane bölgesinde 

yer alan mermer fabrikasından alınan mermer ve traverten atıklarından oluşan 

karışımların yöresel fasulye (Kelkit) yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği 

araştırılmıştır. Bu kapsamda; kömür, mermer veya traverten tozu içermeyen ve 

sadece humuslu toprak kullanılarak kontrol numuneleri oluşturulmuştur. Ayrıca; 

%25, %50, %75 ve %100 oranlarında ağırlıkça kömür ve %25, %50 ve %75 

oranlarında ağırlıkça mermer ve traverten tozlarından oluşan numune karışımları 

elde edilmiştir. Bu karışımlara yöresel fasulyeler ekilerek laboratuvar 

koşullarında gelişimleri takip edilmiştir. Sonuç olarak; %100 kömür içeren 

karışımda dahil bütün karışımlarda fasulye bitkisinin geliştiği tespit edilmiştir. 

Böylece; çevresel ve depolama sorunu teşkil eden mermer ve traverten toz 

atıklarının, fasulye yetiştiriciliğinde yeniden kullanılarak oluşturduğu çevresel 

sorunların ortadan kaldırılacağı düşünülmektedir. 

Makale Geçmişi  
Alınan Tarih 

28 Nisan 2022 
Kabul Tarihi 

11 Ekim 2022 
 

1. Giriş 

Mermer ve travertenin dünya genelinde kolaylıkla bulunan ve işletilebilen 
rezervleri mevcut olup, kökeni çok eski tarihe dayanması dünya ihracat 
piyasasında büyük bir pay almasına neden olmaktadır. Özellikle değerli maden 
kategorisinde yer alan mermer ve traverten insanların sanata olan ilgisi, keşfetme 
arzusu, inşaat sektörünün gelişmesi ve dünya nüfusunun artması bu madenlere 
olan ilgi ve kullanım isteğini arttırmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
bu madenlerin ihtiyaç fazlası kısmı dünya pazarında satışa sunulmaktadır. Bu 
nedenle üretilen mermer ve travertenlerin yaklaşık % 30’u her yıl ihraç 
edilmektedir (DPT, 2001).  

Türkiye; ham ve yarı işlenmiş ürün kategorisinde mermer ve traverten ihracatının 
yapılması noktasında dünya çapında ilk sıralarda yer almaktadır. Traverten ve 
mermerin ihracat piyasasının başında aktif bir öneme sahip olan Çin gelmekte 
iken, Türkiye’de bu konu açısından, hem müşteri hem de en yakın rakibi olarak 
yerini almıştır (Adıgüzel ve Şengüler, 2019). 

Mermer ve traverten 1985 maden kanunu kapsamında doğal taş kapsamı 
içerisinde olup, ülkemiz ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir. Bilimsel ve 
ticari olarak iki şekilde mermer tanımlanması yapılmaktadır. Bilimsel anlamda; ısı 
ve basınç altında kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı vb. kayaçların metamorfizmaya 
uğraması sonucunda yeniden kristalleşmesi ile oluşan metamorfik bir kayaç 
sınıfında yer almaktadır. Ana mineralojik bileşen olarak kalsitten oluşmaktadır. 
Tali de olsa içerisinde kuvars, hematit, pirit, klorit vb. minerallerde bulunmaktadır. 
Bu minerallere bağlı olarak farklı renklere sahiptir. Ticari anlamda ise mermer; 
oluştuğu kayacın içeriği ve cinsine bakılmaksızın blok boyutunda, kesilip 
işlenebilen, cila ile parlatılıp kullanılabilen dayanıklı her türlü kayaç olarak 
tanımlanmaktadır. Breş, traverten, oniks, granit, siyenit, diyabaz, gabro, andezit 
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gibi kayaçlar da ticari olarak mermer kabul edilmektedirler (Aycan, 2007). Bu 
sınıfın kullanım amacına göre genişletilmesi ile 1980’li yıllarda Türkiye’nin birkaç 
milyon dolar olan mermer (doğal taş) ihracatı 2013 yılı itibariyle 2.2 Milyar $ 
seviyesine ulaşmasını sağlanmıştır. 2016 yılına geldiğimizde bu rakam 1,8 Milyar $ 
düzeyinde olup düşüş yaşandığı tespit edilmiştir. Rakamlar bir sonra ki yıl olan 
2017 yılında da 2 Milyar $ seviyesine çıkmayı başarmıştır. Türkiye bugün geldiği 
konum itibari ile gerek doğal taş üretim ve ihracat bakımından dünyada ilk 5 ülke 
arasında olmayı başarmıştır. 2023 yılında Türkiye’nin doğal taş ihracat hedefi 10 
Milyar $ olarak öngörülmektedir. 2023 yılında doğal taş ihracat hedefi olan bu 
seviyelere ulaşmasını öngörmek, bu seviyeyi korumak ya da daha yukarı taşımak 
için ülke içinde ve dünyadaki gelişen dinamikleri iyi analiz etmek ve üretim 
sürecinde uygulamak gerekmektedir (Altındağ, 2018).  

Madencilik kapsamında ister mermer madenciliği ister diğer bütün madencilik 
faaliyetleri tekrar geri kazanımı olmayan varlıkları işletmekte ve doğanın tekrar 
eskisi gibi olmayıp kalıcı değişikliklere uğramasına neden olmaktadır. Bunun için 
kalıcı ve sürekli madencilik anlayışı içerisinde olup onun için sürdürülebilir 
sorumlu madencilik ve kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ile çalışılmalıdır. 
Mermer madenciliği işletiminin yapılması sırasında topoğrafik yapıyı bozması, 
doğal çevreyi tahrip etmesi, biyolojik çeşitliliğe zarar vermesi, biyolojik yaşam 
ortamlarını yok etmesine neden olmaktadır. Madencilik faaliyetleri sırasında 
oluşan toz ve gürültü kirliliğinin yanı sıra oluşan katı ve sıvı atıklar çevre kirliliğine 
de sebep olmaktadır (Angotzi ve ark., 2005; Topal ve ark., 2006; Ashmole ve 
Motloug, 2008; Rizzo ve ark., 2008; Bilgin ve Koç, 2013). 

Mermer madenciliği işletme aşamasında farklı boyutta atığın açığa çıkmasına 
neden olmaktadır. Bu boyut farklılığı oluşan atık miktarına, kayacın cinsine, 
mermer yatağının jeolojisine, morfolojisine, kayacın kristal yapısına ve dokusuna, 
seçilen işletme yönteminin ve işletme araçlarının uygunluğuna vb. faktörlere göre 
farklılık göstermektedir (Kulaksız, 2012; Bilgin ve Koç, 2013; Bağcı ve Karataş, 
2017). Atıklar mermer ocağında moloz olarak kabul edilmekte olup normal blok 
boyutunda olması verimin düşmesine neden olmaktadır (Eren ve Ersoy, 2007; 
Ersoy ve ark., 2012). Genelde atık oranı da ocaktan çıkan taşın yaklaşık %50’si gibi 
bir rakamı oluşturmaktadır (Bilgin ve Koç, 2013). Böyle boyutta olan atıkların çoğu 
zaman değerlendirilmesi zor ve çevrede birikmesi sürekli zarar verici hale 
gelmesine neden olmaktadır. Toz boyut genel olarak 2 mm’nin altında tanımlaması 
yapılmaktadır. Özellikle Afyon yöresinde işletilen mermerlerin oluşturduğu toz 
atığın % 90’ının 200 μm, % 70’inin ise 100 μm altıda olduğu, 20 μm nin altındaki 
mermer atıklarının oranının ise % 40 olduğu ifade edilmiştir (Çelik ve Tur, 2012). 
Bu boyutta olan atıklar ise yine kayacın cinsine, plaka kesiminde kullanılan 
makinanın türüne, kesilen plakanın kalınlığına, kesmede kullanılan kesici 
soketlerin kalınlığına, boyutlandırma ve polisaj aşamalarındaki işlemlerin 
niteliğine göre farklılık sergilemektedir. Toz boyutunda oluşan atığın yaklaşık 
%35-45 oranında su içermesi ve çamur kıvamında olması bu atığın bertarafı ya da 
ayrıştırılması noktasında farklı yöntemler geliştirilmesine ve ek maliyetlerin 
oluşmasına neden olmaktadır. Atığın ister çamur kıvamında isterse kuru toz 
halinde bulunması çevre ve canlılar için ciddi riskler oluşturmaktadır (URL 1). 
Ayrıca; oluşan atık miktarlarının çok yüksek miktarlarda olması, bu durumun 
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iyileştirilememesi, başka sektörlerde yeniden kullanımının sınırlı olması 
durumunda ekonomik maliyetin yüksek olmasına neden olmaktadır. Yapılacak ilk 
temel iş öncelikle işletme sürecinde verimliliğin artmasını sağlamak ve atık 
miktarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması gerekliliğidir. Atık 
oranının en aza indirmek ve çıkan atığın çevreye zarar vermeden bertaraf 
edilmesinin sağlanması, atıkların tekrar ekonomiye kazandırmak için ek işlemler 
yapılması noktasında çabaların zorunluluk haline getirilmesi gerekmektedir. 
Sektör bazında oluşan atığın değişik uygulamalarda kullanım olanakları sunmak ve 
bunu yaparken ekonomik boyutunu da ele almak aslında temel sorunların 
çözülmesi noktasında izlenilecek yolun en başında yer almaktadır. Böylece, 
mermer sektörünün ekonomik maliyetlerinin aşağılara çekilmesi söz konusu 
olabilecektir. 

Yapılan birçok çalışmada mermer ve traverten atıkları boyutlarının farklılığına 
göre ağırlıklı olarak yapı sektöründe kullanım imkânı bulmuştur. Nadir de olsa 
tarımda kullanılabilirliğine dayalı çalışmalarda mevcuttur. Yarşı ve ark., (2017) 
çalışmalarında mermer tozunun sera koşullarında karbondioksit kaynağı ve 
yetiştirme ortamı olarak kullanılabileceğini belirtmiştirler. Elde ettikleri sonuçlara 
göre uygun mermer atıklarının oranlarını belirlemiş ve bu (%25) oranlarda 
seralarda CO2 ve Ca kaynağı olarak kullanılabileceği kanısına varmışlardır. Dinçer 
ve Topak, (2008) ise mermerin CaCO3 içeriğinin %90’nın üzerinde olması 
durumunda tarımda Ca ve CO2 kaynağı olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. 
Ülkemiz sebze yetiştiriciliğinde topraksız tarım uygulamalarında artış göstermeye 
başlamıştır. Özellikle yüksek verimde sebze yetiştirmek için mermer tozunu 
gübreleme ve yetiştirme ortamı oluşturmak için kullanımı söz konusudur (TUİK, 
2013). Bitkiler üzerinde CO2 gazının gübre etkisi ile gelişimi hızlandırdığı yönünde 
yaygın düşünceler de mevcuttur (McGrath ve Lobell, 2013; Bishop ve ark., 2014; 
Nakata ve ark., 2014). Bu etki özellikle bitki yaprağı üzerinde fazla depolanan su ve 
enerji CO2 miktarının arttırılması ile büyümenin belirgin artışına neden 
olmaktadır. Normal ortamda CO2 miktarı 300-600 ppm iken mermer tozu 
kullanımı ile bu oran 800-1500 ppm’e kadar yükseltmeyi sağlamıştır. Bu oran dış 
ortama kıyasla 3 ila 6 kat daha fazla olması büyüme hızının artmasına neden 
olmaktadır (Tezcan ve ark., 2011). Büyüme hızı bakımından ise %100-200 
oranında büyüme sağlaması bitkinin gübre olarak CO2 kullanımına verdiği olumlu 
tepkiyi ortaya koymaktadır. Her bitki üzerinde aynı oranda büyüme hızı 
oluşturmasa bile genel olarak CO2 gazı verimin %50-55 oranında arttırmayı 
sağlamaktadır (Okay ve Demirtaş, 2007). Yuan ve ark. (2014), marul bitkisi 
üzerinde CO2 gübrelemesi yapılması sonucu bitkinin verimini ve kalitesini 
değerlendirmişler. Değerlendirmede bitki yüksekliği, genişliği, yaprak sayısı, verim 
ve klorofil düzeyinin ölçülmesi sonucu bitkinin gelişimini destekleyici yönünde 
CO2 gübrelemesinin yapılmasının gerekliliğini vurgulamışlar. Günümüzde 
seralarda çeşitli bitkilerin verim ve kalite artışı üzerine CO2 uygulamasının 
sonuçlarını görmüşler. Bu uygulamalarda CO2 kaynağı olarak sıvı CO2, gaz CO2 ve 
yakıt yanması sonucu açığa çıkan CO2 olarak eldesi ifade edilmiş (Thomas ve ark., 
2009; Sieling ve ark., 2013). CO2 kaynağının üreticilere devamlılığının sağlanması 
ve ek maliyet oluşturmaması için mermer tozu Türkiye için uygun rezervlere 
sahip, bulunması kolay materyal olarak değerlendirilmiştir. Seracılık için CO2 oranı 
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artırıldığı takdirde verimin %40 dolayında artacağı bildirilmiştir (Tezcan ve ark., 
2011).  

Bu çalışmada, mermer ve traverten gibi ülkemizde ciddi miktarlarda rezervleri 
bulunan önemli doğal taşların üretimi sırasında açığa çıkan atıkların geri dönüşüm 
malzemesi olarak kullanımı ve bu atıkların depolanması sonucu oluşan çevresel 
problemlerin en az seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için, Gümüşhane 
bölgesinde işletilen mermer ve traverten fabrikasında açığa çıkan toz atıklarının 
Tekirdağ yöresinden alınan linyit kömürünün belli oranlarda karıştırılması sonucu 
oluşan karışımda yöresel fasulye yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği ortaya 
konulmuştur. Bu kapsamda; kömür veya traverten tozu içermeyen ve sadece 
humuslu toprak kullanılarak kontrol numuneleri oluşturulmuştur. Ayrıca; %25, 
%50, %75 ve %100 oranlarında ağırlıkça kömür ve ağırlıkça %25, %50 ve %75 
oranlarında ayrı ayrı traverten ve mermer tozundan oluşan karışım numuneleri 
hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımlar içerisinde yöresel fasulyelerin ekimi yapılmış 
ve laboratuvar koşullarında gelişimleri takip edilmiştir. Sonuç olarak; bütün 
karışımlarda fasulye bitkisinin geliştiği tespit edilmiştir. Böylece; mermer 
işletmeleri için sorun teşkil eden mermer ve traverten tozları kullanılarak 
oluşturulan karışımların fasulye yetiştiriciliğinde kullanılabileceği ortaya 
konulmuştur. 

2. Materyal ve yöntem 

Tekirdağ bölgesinde yer alan linyit kömür yatağından alınan kömür ile Gümüşhane 
ili Şiran ilçesindeki mermer fabrikasında oluşan mermer ve traverten tozu 
atıklarının tarım da kullanılmasının araştırılması amacıyla belirli oranlarda 
karışımlar oluşturulmuş ve Şekil 1’deki akım şemasına göre deneyler 
gerçekleştirilmiştir. 
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Akım şeması   

 

2.1. Kömür materyali 

Kömür numunesi; önce çeneli kırıcı ile 4 cm altına indirilmiş, daha sonra ise bilyalı 
değirmende 15 dk öğütme işlemine tabi tutularak -300 µ boyutuna kadar 
öğütülmüştür. Çalışmada kullanılan linyit kömürüne; kül (TS 1042), nem (ISO 
1015), uçucu madde (TS 711), sabit karbon, kalori, pH, hümik+fülvik asit, organik 
madde ve ağır metal analizleri yapılmıştır. Çizelge 1’de elde edilen sonuçlar 
verilmiştir. 
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Çizelge 1. Kömür analizlerinin sonuçları. 

 

Uçucu 
Madde 

(%) 

Kül 
(%) 

Sabit 
Karbon 

(%) 

Nem 
(%) 

Hümik + 
Fülvik Asit 

(%) 

Organik 
Madde (%) 

Kalori 

Kömür  42,34 51,44 6,22 18,71 8,2 36,89 1966 

2.2. Mermer ve traverten materyalleri 

Gümüşhane ili, Şiran ilçesinde yer alan bir mermer fabrikasından alınan mermer 
ve traverten toz atıkları, 100 µ altında olduğu için herhangi bir işleme tabi 
tutulmamış ve bu şekilde karışımlara eklenmiştir. Mermer ve travertene ait 
kimyasal ve fiziksel özellikler Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Mermer ve travertene ait kimyasal ve fiziksel özellikler. 

Kimyasal Özellikleri Fiziksel Özellikler 

 Mermer Traverten  Mermer Traverten 

SiO₂ 1,45 1,48 İncelik (45 μ elek üstü %) 20,1 7,20 
Al₂O₃ 0,42 0,35 Özgül Ağırlık ( gr/cm³) 2,66 2,75 

Fe₂O₃ 0,19 1,31 Özgül Yüzey (cm²/gr) 7186 6775 

CaO 52,31 52,05    

MgO 0,25 0,21    

SO₃ 0,05 0,11    

Kızdırma Kaybı 43,07 42,75    

2.3. Karışımların Hazırlanması 

Kontrol numuneleri kömür, mermer veya traverten tozu içermeyen sadece 
humuslu toprak kullanılarak oluşturulmuştur. Kömür mermer tozu karışımları; 
%25, %50, %75 ve %100 oranlarında ağırlıkça kömür ve %25, %50 ve %75 
oranlarında ağırlıkça mermer tozu karıştırılarak elde edilmiştir. Kömür traverten 
tozu karışımları ise; %25, %50, %75 ve %100 oranlarında ağırlıkça kömür ve %25, 
%50 ve %75 oranlarında ağırlıkça traverten tozu karıştırılarak elde edilmiştir. 
Oluşturulan bu karışımlar laboratuvar ortamında 14x17 cm ölçülerinde saksılara 
homojen olacak şekilde karıştırılarak yerleştirilmiş ve 15 gün boyunca üç günde 
bir, 100’er ml saf su ile sulanmıştır. Bu sulama ile karışımlar suya doygun hale 
gelmiştir. Diğer taraftan ise yöresel fasulye türü olan Kelkit fasulye taneleri ayrı 
kaplarda humuslu toprak içerisinde filizlenmeye bırakılmıştır (Şekil 2a). 
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Şekil 2. a) Kelkit fasulye filizlenme süreci, b) Fasulyelerin saksılara dikimi. 

 

Bu karışımların tarımda kullanılabilirliğinin araştırılması için yöresel fasulye 
bitkisi tercih edilmiştir. Daha sonra filizlenen fasulye taneleri, suya doygun haldeki 
mermer tozu ve kömür içeren karışımların içerisine ekilmiştir (Şekil 2b). Ekilen 
fasulyeler üç günde bir 100’er ml saf su ile sulanmıştır. Ayrıca sıcaklık ve nem 
değerleri kayıt altına alınmıştır. Ayrıca karışımların fasulye ekimi öncesi ve fasulye 
hasatı sonrası ağır metal analizleri Gümüştaş Madencilik A.Ş.’de ICP kullanılarak 
gerçekleştirilirken, karışımların fasulye ekimi öncesi pH ölçümleri de yapılmıştır 
(Aşık, 2007). 

3. Bulgular 

Tekirdağ yöresinden alınan linyit kömürü numunesi ile Gümüşhane bölgesinde yer 
alan mermer fabrikasından alınan mermer ve traverten tozu atıklarından oluşan 
karışımların fasulye bitkisi üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

Bu çalışma kapsamında kullanılan kömürün analiz sonuçlarına bakıldığında, 
kömür numunesinin organik madde içeriğinin %36,89, hümik+fülvik asit içeriğinin 
%8,2 kalori değerinin 1966 olduğu görülmektedir. Kömür numunesinin gübre 
üretimi için gerekli olan hümik+fülvik asit değerine sahip olmamakla birlikte 
kömürde bulunan organik madde içeriğinin kömürün tarımda kullanılabileceğini 
göstermektedir. Bununla birlikte yapılan laboratuvar çalışması sonucu saksılara 
dikilen fasulye tanelerinin filizlendikten sonra ürün vermesi de bu sonucu 
desteklemektedir.  

Literatür incelendiğinde fasulye yetiştiriciliği için uygun sıcaklığın 20-25°C olduğu, 
sıcaklığın 15°C altına ve 30°C üzerine çıkması durumunda verimin düştüğü 
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bildirilmiştir (MEGEP, 2008; Keleş, 2015). Bu çalışma kapsamında yapılan fasulye 
yetiştirme süreci boyunca, ortamın sıcaklık ve nem değerleri kayıt altına alınmış, 
ortam sıcaklığının fasulye yetiştirmek için uygun sıcaklık olan 20-25°C ve ortam 
neminin ise %40-55 arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.  

Fasulye bitkisinin yetişmesi için önemli bir diğer etmen olan toprak pH’sının 7 ila 8 
arasında olması gerekmektedir. Çizelge 3’e bakıldığında, %100 kömür içeren 
karışımın pH değeri 6,8 iken, kömür numunesine artan miktarlarda mermer tozu 
ve traverten tozu eklenmesiyle pH değerlerinin 7,6’ya yükseldiği tespit edilmiştir. 
Karışımlardaki mermer ve traverten miktarlardaki artışın fasulye bitkisinin 
büyümesi için gerekli pH değerlerinin elde edilmesinde etkili olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte %100 kömür içeren karışımının fasulye yetişmesi 
için gerekli olan pH değerine yakın olması sebebiyle bu karışımda da fasulye 
bitkisinin yetiştiği düşünülmektedir. Fasulye bitkilerinin saksılara dikiminden 
itibaren yaklaşık 45 günlük süre sonunda çiçeklenme görülmeye başlamıştır (Şekil 
3). 

Çizelge 3. Karışımların fasulye bitkilerinin dikimi öncesi ve hasatı sonrası ağır metal 
analizleri ile pH değerleri.  

Karışımlar Pb Cu Zn Fe 
(Önce) 

Fe 
(Sonra) 

As Ag Sb Cd pH 

%100 Kömür 0,01 <0,01 0,01 2,51 2,54 <0,01 <1 <0,01 <0,01 6,8 

%75 Kömür + 
%25 mermer 

<0,01 <0,01 <0,01 1,92 1,77 <0,01 <1 <0,01 <0,01 7,2 

%50 Kömür + 
%50 mermer 

<0,01 <0,01 <0,01 1,24 1,29 <0,01 <1 <0,01 <0,01 7,4 

%25 Kömür + 
%75 mermer 

<0,01 <0,01 <0,01 0,67 0,76 <0,01 <1 <0,01 <0,01 7,6 

%75 Kömür + 
%25 traverten 

<0,01 <0,01 <0,01 2,26 2,08 <0,01 <1 <0,01 <0,01 7,3 

%50 Kömür + 
%50 traverten 

<0,01 <0,01 <0,01 1,76 1,76 <0,01 <1 <0,01 <0,01 7,4 

%25 Kömür + 
%75 traverten 

<0,01 <0,01 0,01 1,70 1,41 <0,01 <1 <0,01 <0,01 7,6 

 
Şekil 3. Kömür + mermer ve kömür + traverten karışımlarında yetiştirilen kelkit 

fasulyelerinin gelişim süreci. 
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Oluşturulan karışımlara fasulye dikiminden önce ve hasat işleminden sonra 
yapılan ağır metal analiz değerleri incelendiğinde (Çizelge 3) demir (Fe), kurşun 
(Pb), bakır (Cu), çinko (Zn), arsenik (As), antimon (Sb) ve kadmiyum (Cd) gibi ağır 
metal değerlerinin çok düşük olduğu görülmektedir. Özellikle Fe değerlerine 
bakıldığında, karışımlardaki mermer ve traverten tozu miktarlarının artışına bağlı 
olarak karışım içindeki değerinin genel olarak azaldığı görülmektedir. Bununla 
birlikte mermer tozu katkısı olan karışımlarda traverten tozu katkısı olan 
karışımlara oranla Fe değerindeki azalmanın daha yüksek miktarda olduğu 
görülmektedir. Bu durumun mermer ve traverten tozlarının Çizelge 2’deki Fe2O3 
içeriklerindeki farklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Fasulye bitkilerinin 
hasatı sonrasındaki analizlerde ise Fe değerlerinde ciddi değişimler olmadığı 
görülmüştür. Bu metal değerleri hem çevresel açıdan hem de bitki de meydana 
gelebilecek ağır metal emilimi açısından önemli olup değerlerin düşük olması 
kömür + mermer ve kömür + traverten tozu karışımlarının toprak olarak 
kullanılmasına imkân sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çizelge 4. Yetiştirilen fasulye bitkilerine ait bitki boyları ve fasulye sayıları 
Numune kodu Bitki son boyu (cm) Fasulye sayısı (adet) 
Referans 257 5 
%100 Kömür 218 3 
%75 Kömür + %25 mermer 183 1 
%50 Kömür + %50 mermer 191 4 
%25 Kömür + %75 mermer 200 1 
%75 Kömür + %25 traverten 193 1 
%50 Kömür + %50 traverten 253 6 
%25 Kömür + %75 traverten 179 2 

Çizelge 4’te verilen veriler incelendiğinde en uzun fasulye boyunun 257 cm ile 
kontrol amaçlı ekilen referans numunesinde olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte %50 kömür + %50 traverten karışımının bulunduğu saksıda yetişen 
fasulye bitkisinin boyunun 253 cm ile neredeyse referans saksıdaki fasulye bitkisi 
kadar büyüdüğü görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ise %100 kömür içeren 
karışım da dahil tüm karışımlarda hasat sonrası çeşitli sayılarda fasulyeler elde 
edildiği tespit edilmiştir. Bu da bize çok verimli olmasa da karışımlarda fasulye 
bitkisinin yetiştirilebileceğini göstermiştir. 

4. Tartışma ve sonuç 

Tekirdağ yöresinden alınan linyit kömürü numunesi ile Gümüşhane bölgesinde yer 
alan mermer fabrikasından alınan mermer ve traverten tozu atıklarından oluşan 
karışımların fasulye bitkisi üzerindeki etkisi incelendiği bu çalışmada şu sonuçlar 
elde edilmiştir: 

 Yapılan pH analizi sonucu %100 kömür içeren karışımın pH değeri 6,8 iken, 
kömür numunesine artan miktarlarda mermer tozu ve traverten tozu 
eklenmesiyle pH değerlerinin 7,6’ya yükseldiği tespit edilmiştir.  
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 Ağır metal analizleri sonucu elde edilen Fe değerlerine bakıldığında, 
karışımlardaki mermer ve traverten tozu miktarlarının artışına bağlı olarak 
karışımlar içindeki değerlerinin genel olarak azaldığı görülmektedir. 
Bununla birlikte mermer tozu katkısı olan karışımlarda traverten tozu 
katkısı olan karışımlara oranla Fe değerindeki azalmanın daha yüksek 
olmasının traverten tozu numunelerindeki Fe’den kaynaklandığı tespiti 
yapılmıştır. 

 Hasat sonrası yapılan ölçümlerde %100 kömür içeren karışımda dahil tüm 
karışımlarda fasulye bitkisinin yetiştiği ancak en uzun bitki boyunun 
referansta olduğu, bununla birlikte tüm karışımlarda çeşitli sayılarda 
fasulye taneleri elde edildiği tespit edilmiştir. 

Tüm veriler incelendiğinde doğaltaş madenciliği sonucu oluşan atıklar kullanılarak 
hazırlanan karışımlarda fasulye bitkisinin yetiştiği ancak tarımsal anlamda verimin 
yeterli olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca kömürün içerisine mermer ve traverten 
tozu katılarak elde edilen karışımların fasulye bitkisi yetişimi açısından olumlu 
sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bitki üzerinde mermer ve traverten tozunun 
bitkinin gelişimi ve büyümesi üzerine etkisi bileşiminin büyük çoğunluğunu 
CaCO3’tan oluştuğu ve seralarda Ca ve CO2 kaynağı olarak kullanılabilirliğinden 
ileri gelmektedir (Dinçer ve Topak, 2008). Bitkinin solunumunun 
gerçekleştirebilmesi için oksijeni özümleme olayı sürecinde CO2 kaynağına ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu kaynağın fabrika atıkları olan mermer ve traverten tozundan 
karşılanması hem bitkinin büyümesinde hem de verimliliğinin artmasında 
çalışmada büyüyen fasulye bitkisinin bir kanıtı olarak değerlendirilmektedir 
(Tezcan ve ark., 2011). Özellikle hızlı tüketimin olduğu günümüzde son yıllarda 
yapılan çalışmalarda seracılık ile tüketim miktarlarının karşılanmasında bitki 
büyüme hızının ve veriminin arttırılması popüler bir alan kazanmıştır. Bitki 
büyümesinin yanında verimli olması da özellikle seracılıkta gübre olarak CO2 
miktarının arttırılması ile sağlanmaktadır. Bu miktarda ülkemizde özellikle rezervi 
bol olan mermer ve traverten tozundan karşılanmakta ve kolaylıkla temin 
edilmektedir. Bitkinin büyümesinde etkin rol oynayan CO2 gazı, bitkinin 
yapraklarında biriken fazla su ve enerjinin açığa çıkmasında yardımcı olup büyüme 
hızını arttırmaya katkı sağlamaktadır (McGrath ve Lobell, 2013; Bishop ve ark., 
2014; Nakata ve ark., 2014). Birçok çalışmada ve bu çalışmada elde edilen sonuçlar 
benzerlik göstermektedir. Çünkü çalışmada elde edilen sonuçlara göre mermer ve 
traverten atıklarının tarımda kullanılması CO2 kaynağı olarak değerlendirilmiş 
bitki verimi üzerinde fasulye oluşumu, yaprak, boy uzama ve miktarında artış 
olduğunu göstermiştir.  Ayrıca mermer ve traverten bu ve benzeri çalışmalarda 
tarımda kullanım önem kazanması ve sürekli kullanılması ile içeriğinde bulunan 
kirecin yavaş çözünmesi ile bitkilerin gelişiminde önemli rol oynayan fotosentez 
olayına sürekli CO2 kaynağı sağlayarak gerçekleştirmiştir. Bu süreçte CO2 ile daha 
çok miktarda fotosentez gerçekleşeceğinden normal koşullara oranla yüksek 
miktarda biyokütle üretimi sağlanmıştır. Bitki tarafından organik karbon 
oluşturularak atmosferdeki CO2 gazının bağlanmasına da ayrıca katkı sağlanması 
hedeflenmiştir (De Graaff ve ark, 2006).   
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Yapılan bu çalışma ile tarımsal anlamda verimli ürünler elde edilemese bile 
madencilik faaliyetleri sonrası yapılacak rekültivasyon işlerinde kömür ile mermer 
ve traverten içeren karışımların kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Bu konuda çalışacak araştırmacıların; farklı özelliklere sahip kömür, farklı tür 
mermer ve traverten atıkları ile farklı bitki türlerinde çalışmalar yapması 
önerilmektedir. 
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