
3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA

KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; arıtma çamurlarının toprakta kullanımında gerekl� tedb�rler�n
alınması esaslarını sürdürüleb�l�r kalkınma hedefler�yle uyumlu b�r şek�lde bel�rlemekt�r.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma
çamurlarının toprağa, b�tk�ye, hayvana ve �nsana zarar vermeyecek şek�lde, toprakta kontrollü kullanımına �l�şk�n
tekn�k ve �dar� esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 �nc� maddes� ve
1/5/2003 tar�hl� ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 2 nc� ve 9 uncu
maddes� gereğ�nce hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

             a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             b) Fırın kuru toprak: Kurutma fırınında105 ºC de sab�t ağırlığa gelm�ş toprak kütles�n�,

             c) Ham çamur:

             1) Evsel ya da kentsel atıksuları �şleyen arıtma tes�sler�nden, evsel ve kentsel atıksulara benzeyen b�leş�mdek�
atık suları arıtan d�ğer arıtma tes�sler�nden gelen arıtma çamurlarını,

             2) Fossept�k tanklarından ve d�ğer benzer arıtma tes�sler�nden gelen arıtma çamurlarını,

             3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanlar dışındak� d�ğer arıtma tes�sler�nden gelen arıtma çamurlarını,

             ç) Kanun: 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,

             d) Kentsel atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstr�yel atıksu ve/veya yağmur suyu �le karışımını,

             e) Kullanım: Stab�l�ze arıtma çamurunun toprağın üzer�ne ser�lmes� veya toprağın üstüne ve �ç�ne herhang�
b�r b�ç�mde uygulanmasını,

             f) Kuru madde: Arıtma çamurunun organ�k madde kaybını önlemek amacıyla kurutma fırınında 70  °C de
sab�t ağırlığa gel�nceye kadar kurutulması sonucunda ger�de kalan katı madde m�ktarını,

             g) Orman: Tab�� olarak yet�şen ve emekle yet�şt�r�len ağaç ve ağaççık toplulukları yerler�yle b�rl�kte orman
sayılan alanları,

             ğ) Stab�l�ze arıtma çamuru: B�yoloj�k ayrışab�l�rl�ğ�n�n ve kullanımından kaynaklanan sağlık tehl�keler�n�
öneml� ölçüde azaltmak üzere, b�yoloj�k, k�myasal ya da ısıl �şlemden, uzun sürel� depolama ya da d�ğer uygun
�şlemlerden geç�r�len evsel ve kentsel arıtma çamurlarını,



             h) Tarım: Doğal kaynakları uygun g�rd�lerle b�rl�kte kullanarak yapılan her türlü üret�m, yet�şt�rme, �şleme ve
pazarlama faal�yetler�n�,

             ı) Taşkın Alanları: Normal zamanlarda su altında bulunmayan, akarsu yatağı dışında bulunan, yağıştan
meydana gelen aşırı akış net�ces�nde taşkınlara maruz kalmış ve tekrar maruz kalması muhtemel olan alanları,

             �) Toprak: M�neraller�n ve organ�k artıkların parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü �nce b�r tabaka
hal�nde kaplayan, canlı doğal b�r kaynağı,

             j) Yanma Kaybı: Arıtma çamurunun organ�k madde kaybını önlemek amacıyla kurutma fırınında 70°C de
sab�t ağırlığa gel�nceye kadar kurutulduktan sonra kül fırınında 775 °C de üç saat süre �le yakılması sonucu yanan
veya kaybolan madde m�ktarını,

             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ham Çamur ve Stab�l�ze Arıtma Çamurunun Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları

             Ham çamurun kullanma yasakları

             MADDE 5 – (1) Ham çamurun toprakta kullanılması yasaktır.

             Stab�l�ze arıtma çamurunun kullanma sınırlamaları ve yasakları

             MADDE 6 – (1) Stab�l�ze arıtma çamurunun kullanılmasında aşağıda bel�rt�len sınırlama ve yasaklara
uyulması zorunludur.

             a) Stab�l�ze arıtma çamurunun toprakta kullanılab�lmes� �ç�n EK I-B, EK I-C ve EK I-D de ver�len değerler�n
h�çb�r�n�n aşılmaması şarttır.

             b) Stab�l�ze arıtma çamurunun uygulanacağı toprakta ağır metal �çer�ğ� EK I-A da ver�len değerler� aşamaz.
Topraktak� ağır metal konsantrasyonlarından b�r�n�n dah� EK I-A da ver�len sınır değerler� aşması durumunda,
stab�l�ze arıtma çamurunun toprakta kullanılması yasaktır.

             c) Stab�l�ze arıtma çamurunun meyve ağaçları har�ç olmak üzere toprağa temas eden ve ç�ğ olarak yen�len
meyve ve sebze ürünler�n�n yet�şt�r�lmes� amacıyla kullanılan topraklarda kullanılması yasaktır.

             ç) Stab�l�ze arıtma çamuru kullanım m�ktarı bel�rlen�rken, yer üstü/yer altı sularının, toprağın kal�tes�n�n
bozulmaması ve b�tk�ler�n bes�n maddes� gereks�n�mler� d�kkate alınır.

             d) Toprağın pH değer� 6 dan küçükse stab�l�ze arıtma çamuru toprağa uygulanamaz.

             e) Hayvan otlatma ya da hayvan yemler�n�n hasadı yapılacak alanlarda stab�l�ze arıtma çamurunun
kullanılması durumunda özell�kle coğraf� ve �kl�m durumları d�kkate alınarak kullanımdan en az dört hafta sonra
hayvan otlatılab�l�r ya da hayvan yemler�n�n hasadı yapılab�l�r.

             f) Stab�l�ze arıtma çamurlarının, �çme ve kullanma suyu tem�n ed�len kıta �ç� yüzeysel su kaynaklarının
havzalarında, �çme ve kullanma suyu tem�n ed�len yer altı sularının besleme havzalarında ve mutlak, kısa, orta
mesafel� koruma alanlarında ve d�ğer yüzey sularına 300 metreden yakın olan alanlara uygulanması yasaktır.

             g) Stab�l�ze arıtma çamurlarının sulak alanlar, taşkın alanlarında ve taşkın tehl�kes� olan alanlarda, don ve
karla kaplı alanlarda, sature toprakta uygulanması yasaktır.

             ğ) Yüzey akış tehl�kes� olan alanlarda toprak muhafaza tedb�rler� alınmadan stab�l�ze arıtma çamurunun
uygulanması yasaktır.

             h) Stab�l�ze arıtma çamurunun, toprakta on yıllık ortalama esas alınarak her yıl uygulanması hal�nde, toprağa
ver�leb�lecek maks�mum ağır metal m�ktarı EK I-E de ver�len değerler� aşamaz. Sınır değerlere er�şmes� hal�nde
toprakta kullanımın durdurulması zorunludur.

             ı) Stab�l�ze arıtma çamurunun doğal ormanlarda kullanımı yasaktır.

             �) Organ�k madde �çer�ğ� %5’den fazla olan topraklarda stab�l�ze arıtma çamuru uygulanmaz.



             j) Organ�k madde �çer�ğ� %40’dan az olan stab�l�ze arıtma çamurları toprağa uygulanmaz.

             k) Kumlu tekstürlü topraklarda stab�l�ze arıtma çamurları uygulanmaz.

             l) Stab�l�ze arıtma çamuru, taban suyu sev�yes� yüzeyden 1 metreden daha sığ der�nl�kte olan yerlerde
kullanılamaz.

             m) 8/1/2006 tar�hl� ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmel�ğ�nde yer
almayan endüstr�ler�n atıksularından elde ed�len stab�l�ze arıtma çamurları toprağa uygulanmaz.

             n) Toprağa uygulanacak stab�l�ze arıtma çamurunun pH değer� 6.0-8.5 arasında olmalıdır.

             o) Kapas�tes� b�r m�lyon eşdeğer nüfusun üzer�nde olan tes�slerde oluşan arıtma çamurlarının en az %90 kuru
madde değer�ne kadar kurutulması esastır. Ancak arıtma çamuru üret�c�ler� %90 kuru madde değer�ne ulaşmadan
kullanımının tekn�k ve ekonom�k açıdan uygun olduğunu belgelemes� durumunda Bakanlıkça %90 kuru madde
değer�ne ulaşması şartı aranmaz.

             ö) Arıtma çamurunun eğ�m� %12 y� geçen alanlarda kullanılması yasaktır.

             p) Stab�l�ze arıtma çamuru, toprağa ek�mden önce erken �lkbahar veya geç sonbaharda uygulanmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stab�l�ze Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılması, İnceleme ve Değerlend�rme

Kom�syonunun Oluşumu, Stab�l�ze Arıtma Çamuru Üret�c�ler�n�n ve

Kullanıcılarının Yükümlülükler�

             Stab�l�ze arıtma çamurunun toprakta kullanılması �le �nceleme ve değerlend�rme kom�syonunun
oluşumu

             MADDE 7 – (1) Stab�l�ze arıtma çamurlarının toprakta kullanılması �zne tab�d�r. Stab�l�ze arıtma çamuru
üret�c�ler�, kullanıma sunacakları stab�l�ze arıtma çamuru �ç�n Stab�l�ze Arıtma Çamuru Kullanım İz�n Belges�
taleb�yle aşağıda bel�rt�len b�lg� ve belgelerle b�rl�kte İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

             a) Stab�l�ze arıtma çamurunun kullanılacağı bölgen�n �l, �lçe ve köy olarak yer�, parsel numarası ve kaç dekar
olduğu,

             b) Yıllık üret�len arıtma çamuru m�ktarı,

             c) Kullanılacak stab�l�ze arıtma çamurunun anal�z belges� (EK II-B),

             ç) Uygulanacak toprağın anal�z belges� (EK II-A).

             (2) Stab�l�ze arıtma çamurunun toprakta kullanımına yönel�k yapılan başvurularda müracaat dosyası İnceleme
ve Değerlend�rme Kom�syonu tarafından �ncelen�r. İnceleme ve Değerlend�rme Kom�syonu; İl Çevre ve Orman
Müdürlüğünün başkanlığında İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü taşra
teşk�latı ve gerekl� görülürse İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce stab�l�ze arıtma çamurunun kullanım alanına göre
başka kurumlardan dah�l ed�lecek üyelerden oluşur.

             (3) İnceleme ve Değerlend�rme Kom�syonu, bu Yönetmel�kte yer alan kr�terler� d�kkate alarak �ncelemey�
yapar.

             (4) İnceleme sonrası toprakta kullanımı uygun görülürse Stab�l�ze Arıtma Çamuru Kullanım İz�n Belges�
(EK-III) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından üç yıllığına ver�l�r.

             Stab�l�ze arıtma çamuru üret�c�ler�n�n ve kullanıcılarının yükümlülükler�

             MADDE 8 – (1) Stab�l�ze arıtma çamuru üret�c�ler�, stab�l�ze arıtma çamurunun kullanıma sunulmasından
önce kullanıcılara aşağıdak� belgeler�n b�r örneğ�n� vermekle yükümlüdür. Gerekt�ğ�nde kullanıcılar denet�mler
esnasında yetk�l�lere bel�rt�len belgeler� �braz etmekle yükümlüdürler.

             a) Stab�l�ze Arıtma Çamuru Kullanım İz�n Belges� (EK-III),



             b) Stab�l�ze Arıtma Çamuru Anal�z Belges� (EK II-B).

             (2) Stab�l�ze arıtma çamuru üret�c�ler�, stab�l�ze arıtma çamurlarıyla �lg�l� anal�zler� yapmak ve kayıtları
tutmakla yükümlüdür.

             a) Tutulacak kayıtlarda aşağıdak� b�lg�ler bulunur.

             1) Arıtma çamurunun stab�l�ze hale get�r�lmes� �ç�n uygulanan yöntem,

             2) Stab�l�ze arıtma çamurunun EK II-B de bel�rt�len parametre değerler�,

             3) Üret�len stab�l�ze arıtma çamuru m�ktarı ve toprakta kullanım m�ktarları,

             4) Stab�l�ze arıtma çamuru alıcılarının adları ve adresler� �le çamurun kullanılacağı alan (dekar),

             5) Stab�l�ze arıtma çamurunun kullanıldığı alanda yet�şt�r�len ürün çeş�d�.

             b) Bu kayıtlar yetk�l�lere açık olup, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren her üç yılda b�r
toprakta stab�l�ze arıtma çamurunun kullanımına �l�şk�n olarak; arıtma çamuru üret�c�ler� �k�nc� fıkranın (a)
bend�ndek� tüm b�lg�ler� ve uygulamada karşılaşılan güçlükler� bel�rten raporu hazırlayarak İl Çevre ve Orman
Müdürlüğüne sunmakla yükümlüdürler.

             c) Stab�l�ze arıtma çamuru üret�c�ler�, stab�l�ze arıtma çamuru kullanılan toprağa a�t, EK II-A’da bel�rt�len
parametreler�n anal�zler�n� on �k� ayda b�r İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne belgelend�rmekle yükümlüdürler.
Stab�l�ze arıtma çamurunun b�r�nc� kullanım önces�nde, topraktak� tüm ağır metaller�n konsantrasyonu, EK I-A da
bel�rt�len sınır değerler�n % 50 s�nden daha az �se, stab�l�ze arıtma çamurunun toprakta kullanımında topraktak� ağır
metal anal�zler�n�n �z�n ver�len süre �çer�s�nde �k�nc� ve üçüncü yıl tesp�t� yapılmaz.

             ç) Stab�l�ze Arıtma Çamuru Kullanım İz�n Belges� alan arıtma çamuru üret�c�ler�, EK II-B de yer alan
stab�l�ze arıtma çamuru anal�z belges�nde ver�len parametreler�n anal�zler�n�;

             1) Günlük kuru çamur m�ktarı ell� (50) tona kadar olanlar on�k� ayda b�r,

             2) Günlük kuru çamur m�ktarı ell� (50) tonun üzer�nde olanlar altı ayda b�r,

             3) Arıtma kapas�tes� günlük beşb�n (5000) eşdeğer nüfus ya da k�rl�l�k yükü üçyüz (300) kg b�yok�myasal
oks�jen �ht�yacı (BOI5) altında olan ve temelde evsel atık suların arıtıldığı arıtma tes�s� �şletmec�ler� onsek�z ayda b�r,

             yaptırarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne b�ld�rmekle yükümlüdürler.

             d) Stab�l�ze arıtma çamuru üret�c�ler� tuttukları kayıt ve belgeler� en az 10 yıl saklamakla yükümlüdürler.

             (3) Stab�l�ze arıtma çamuru üret�c�ler�, stab�l�ze arıtma çamurunun toprakta kullanılmasına �l�şk�n kullanım
tal�matı hazırlayarak kullanıcıya vermekle yükümlüdürler.

             (4) Kullanıcı, stab�l�ze arıtma çamuru uyguladığı her b�r tarlasından elde ett�ğ� ürün ver�m�n�, gelecektek�
çamur uygulamalarına temel olmak üzere kaydını tutmakla yükümlüdür.

             (5) Bu Yönetmel�kte geçen toprak ve stab�l�ze arıtma çamurunun EK II-A, EK II-B de ver�len parametreler�n
anal�zler�n�n Bakanlıktan yetk� almış laboratuvarlarda EK-IV de bel�rt�len esaslar çerçeves�nde yapılması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denet�m, Yaptırım, Raporlama ve Son Hükümler

             Denet�m

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne uyulup uyulmadığının denet�m� 2872 sayılı Çevre Kanunu ve
21/11/2008 tar�hl� ve 27061 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Çevre Denet�m� Yönetmel�ğ� uyarınca
gerçekleşt�r�l�r.

             Yaptırımlar

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�ğe aykırı davrananlar hakkında Çevre Kanununda öngörülen �dar�
yaptırımlar uygulanır.



             Raporlama

             MADDE 11 – (1) İl Çevre ve Orman Müdürlükler�;

             a) Stab�l�ze arıtma çamurlarının toprakta kullanımıyla �lg�l� ver�len kullanım �z�n belges�n�n b�r nüshasını �z�n
ver�ld�kten 10 �ş günü �çer�s�nde,

             b) Stab�l�ze arıtma çamuru üret�c�ler�n�n 8 �nc� maddedek� tüm b�lg�ler� ve uygulamada karşılaşılan güçlükler�
bel�rten raporu her üç yılda b�r,

             Bakanlığa b�ld�r�r.

             Stab�l�ze arıtma çamuru kullanımı �z�n belges� yükümlülüğü

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/5/2005 tar�h ve 25831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak K�rl�l�ğ�n�n
Kontrolü Yönetmel�ğ�’n�n 10 uncu maddes� gereğ�nce ver�len "Stab�l�ze Arıtma Çamuru Kullanımı İz�n Belges�" �z�n
süres� b�t�m�ne kadar geçerl� olup, tekrar Stab�l�ze Arıtma Çamuru Kullanımı İz�n Belges� almak �steyen özel ve
resm� kuruluşlar bu Yönetmel�ğe göre başvuruda bulunmak zorundadırlar.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

EK I-A

TOPRAKTAKİ AĞIR METAL SINIR DEĞERLERİ

 
Ağır Metal (Toplam)

6≤pH<7

mg. kg-1 Fırın Kuru Toprak

pH≥7

mg. kg-1 Fırın Kuru Toprak
Kurşun 70 100
Kadm�yum 1 1,5
Krom 60 100
Bakır 50 100
N�kel 50 70
Ç�nko 150 200
C�va 0,5 1

 

EK I-B
TOPRAKTA KULLANILABİLECEK STABİLİZE ARITMA ÇAMURUNDA MÜSAADE EDİLECEK

MAKSİMUM AĞIR METAL MUHTEVALARI

Ağır Metal (Toplam) Sınır Değerler (mg kg-1  kuru madde)

Kurşun  750

Kadm�yum  10

Krom  1000

Bakır  1000

N�kel  300

Ç�nko  2500

C�va  10
EK I-C

 
TOPRAKTA KULLANILACAK STABİLİZE ARITMA ÇAMURUNDAKİ ORGANİK BİLEŞİKLERİN

KONSANTRASYONLARININ VE DİOKSİNLERİN SINIR DEĞERLERİ
 

Organ�k B�leş�kler
Sınır değerler

(mg kg-1 kuru madde)



AOX (Adsorblanab�len organ�k halojenler) 500
LAS (L�neer alk�lbenz�n sülfonat) 2 600
DEHP (D�ftalat(2-ethylhexyl)) 100
NPE (Non�l fenol �le 1 ve 2 etoks� grubu olan non�l fenol etoks�latların toplamını
�çer�r)

50

PAH (Pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbon veya pol�aromat�k h�drokarbonların toplamı ) 6

PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 sayılı pol�klorlu b�fen�l b�leş�kler�n�n toplamı) 0.8

 
D�oks�nler ng Toks�k Eşdeğer.kg-1 kuru madde

PCDD/F Pol�klorlu d�benzod�oks�n/d�benzofuranlar 100

 
EK I-D

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ
 

Arıtma çamuruna uygulanan stab�l�zasyon yöntem� sonucunda E. Col�’n�n en az 2 Log10 (% 99) �nd�rgenmes�
sağlanmalıdır

EK I-E

TOPRAKTA ON YILLIK ORTALAMA ESAS ALINARAK BİR YILDA VERİLMESİNE MÜSAADE
EDİLECEK AĞIR METAL YÜKÜ SINIR DEĞERLERİ

Ağır Metal (Toplam) Sınır Yük Değer� (g da-1yıl-1, kuru madde)

Kurşun 225

Kadm�yum 3

Krom 300

Bakır 300

N�kel 90

Ç�nko 750

C�va 3

EK II-A
TOPRAK ANALİZ BELGESİ

 
Toprak Örneğ�n�n Alındığı

İl  
İlçe  
Köy  

Faal�yet Sah�b� (Adı Soyadı)  
Faal�yet Türü  
Toprak Örneğ�n�n Alındığı Der�nl�k  
Numunen�n Alındığı Tar�h  
Numune Alan K�ş�n�n Adı  
Yet�şt�r�lecek ürün çeş�d�  
Parsel No  
Stab�l�ze Arıtma Çamurunun Kullanılacağı
Alan(Dekar)

 

Alanın Koord�natları  
 

Parametre Sonuçlar Anal�z Metodu

Kurşun (mg kg-1 Fırın Kuru Toprak)     

Kadm�yum                  ²   
Krom                           ²   
Bakır                            ²   
N�kel                            ²   
C�va                             ²   
Ç�nko                           ²   
Azot                             ²   
Fosfor                          ²   
pH   
Organ�k Madde (%)   

  



Elektr�ksel İletkenl�k (dS m-1)
Toprak Bünyes�   
 
 
Numune Anal�z Tar�h�: …/…/….

EK II-B

STABİLİZE ARITMA ÇAMURU ANALİZ BELGESİ

Parametre Arıtma Çamuru Anal�z� Anal�z Metotları

Kurşun    (mg kg-1 Fırın Kuru madde)   

Kadm�yum                               ²         

Krom                                        ²         

Bakır                                        ²         

N�kel                                        ²         

C�va                                          ²         

Ç�nko                                       ²         

Azot                                          ²         

Fosfor                                       ²         
AOX                             ²   
LAS                              ²   
DEHP                           ²   
NPE                              ²   
PAH                              ²   
PCB                              ²   
PCDD/F       (ngTE/kg kuru madde)   

pH   

C/N   

Kuru Madde (%)   

Yanma Kaybı   

Organ�k Madde (%)   

Elektr�ksel İletkenl�k (dS m-1)   

Nem (%)   

E.col� EMS/g   

Arıtma çamurunun stab�l�zasyonu �ç�n
uygulanan yöntem

 

Numune Anal�z Tar�h�: …/…/….

EK-III

STABİLİZE ARITMA ÇAMURU KULLANIM
İZİN BELGESİ

İz�n Belges�n�n Tar�h�:.../.../.....                     Sayısı:...........

Arıtma
Çamuru

Üret�c�s�n�n

Adı Soyadı  
T�car� Ûnvanı  

Adres�  

Arıtma
Tes�s�n�n

Adı  
 

Adres�  
 

Kullanılacak
Araz�n�n

Adres�  
Parsel No  



Alanı (da)  
Alanın Koord�natları  

Yet�şt�r�lecek ürün çeş�d�  

Kullanılmasına İz�n Ver�len Maks�mum
Stab�l�ze Arıtma Çamurunun Kuru

Madde M�ktarı (ton da-1.yıl)

 

İz�n Ver�len Alanda Stab�l�ze Arıtma
Çamuru Kullanımının Tekrarlanma
Süres� (yıl)

 

 
Açıklama:

 
Bu �z�n belges� yukarıda adı ve soyadı/ûnvanı yazılı müracaat sah�b�ne .../.../......tar�h ve ............. sayılı Resm�
Gazete’de yayımlanan Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n 7
nc� maddes�ne �st�naden 3 (üç) yıllığına ver�lm�şt�r.

 
İl Çevre ve Orman Müdürü

İmza-Mühür-Tar�h
 

EK-IV
ÖRNEK ALMA VE ANALİZ METODLARI

Toprak Örneğ� Alma: Anal�z �ç�n alınan tems�l� toprak örnekler� normalde, aynı amaçla tarım yapılan 50 dekarı
aşmayan b�r araz� üzer�nden alınan 25 örneğ�n karıştırılmasıyla meydana get�r�lecekt�r. Ancak büyük ölçekl� aynı
amaçla tarım yapılan alanlardan Val�l�ğ�n onayı �le 200 dekarı aşmayan b�r araz� üzer�nden 25 örneğ�n
karıştırılmasıyla tems�l� toprak örneğ� alınab�l�r.
Örnekler�n toprak der�nl�ğ� 25 cm’n�n altında olması hal� har�ç, 25 cm der�nl�kten alınması gerekl�d�r. Toprak
der�nl�ğ�n�n bu değer�n altında olması hal�nde örneğ�n alındığı der�nl�k 10 cm’n�n altına düşmemel�d�r.
Stab�l�ze Arıtma Çamuru Örneğ� Alma: Stab�l�ze arıtma çamuru örneğ� stab�l�zasyon �şlem�nden sonra, kullanıcıya
gönder�lmes�nden önce ve çamur üret�m�n� tems�l edecek şek�lde en az 25 farklı numunen�n karıştırılmasıyla
oluşturulur. 
Anal�z Metodları: Ağır metal anal�z� kuvvetl� as�t parçalanmasını tak�ben gerçekleşt�r�lmel�d�r. Referans anal�z
metodu asgar� atom�k absorps�yon spektrometr� olmalı ve her b�r metal �ç�n tesp�t sınırı uygun sınır değer�n %
10’undan yüksek olmamalıdır.

 
 


