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BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; alici ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliligin giderilmesi, aritma
çamurlarinin ve kompostun toprakta kullaniminda gerekli tedbirlerin alinmasi esaslarini sürdürülebilir kalkinma hedefleriyle
uyumlu bir sekilde ortaya koymaktir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, toprak kirliligine neden olan faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve atiklarin topraga desarjina,
atilmasina, sizmasina ve evsel ve kentsel atiksularin aritilmasi sonucu ortaya çikan aritma çamurlarinin ve kompostun; topraga,
bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek sekilde, toprakta kontrollü kullanimina iliskin teknik, idari esaslari ve cezai
yaptirimlari kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayili Çevre Kanununun 8 inci maddesi ve 01.05.2003 tarihli ve 4856
sayili Çevre ve Orman Bakanligi Teskilat ve Görevleri Ha kkinda Kanun’un 2 nci ve 9 uncu maddesi geregince hazirlanmistir.
Tanimlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlik: Çevre ve Orman Bakanligini,
Kanun: 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayili Çevre Kanununu,
Atik: 2872 sayili Çevre Kanununa dayanilarak hazirlanan yönetmeliklerle belirlenen;
a) 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayili Resmî Gazete’ de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeliginin 3 üncü maddesinde
yer alan, Atik, Atiksu, Endüstriyel Atiksu, Evsel Atiksu, Fekal Atiklar, Organik Atik tanimina giren tüm maddeleri,
b) 14.03.1991 tarihli ve 20814 sayili Resmî Gazete’ de yayimlanan Kati Atiklarin Kontrolü Yönetmeliginin 3 üncü maddesinde
yer alan, Kati Atik, Iri Kati Atik, Evsel Kati Atik (Çöp), Zararli ve Tehlikeli Atik tanimina giren tüm maddeleri,
c) 20.05.1993 tarihli ve 21586 sayili Resmî Gazete’ de yayimlanan Tibbi Atiklarin Kontrolü Yönetmeliginin 4 üncü
maddesinde yer alan, Tibbi Atik, Evsel Nitelikli Atiklar, Enfekte Atik, Patojen Atik ve Patolojik Atik tanimina giren tüm
maddeleri,
d) 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayili Resmî Gazete’ de yayimlanan Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeliginin 4 üncü
maddesinde yer alan Tehlikeli Atik tanimina giren tüm maddeleri,
Ham Çamur:
a) Evsel ya da kentsel atiksulari isleyen aritma tesislerinden ve evsel ve kentsel atiksulara benzeyen bilesimdeki atik sulari
aritan diger aritma tesislerinden gelen aritma çamurlarini,
b) Fosseptik tanklarindan ve evsel ya da kentsel atiksulari aritmak için kullanilan diger tesislerden gelen aritma çamurlarini,
c) (a) ve (b)’ de atifta bulunulanlar disindaki diger aritma tesislerinden gelen aritma çamurlarini,
Stabilize Aritma Çamuru: Fermente edilebilirligini ve kullanimindan kaynaklanan saglik tehlikelerini önemli ölçüde azaltilmak
üzere, biyolojik, kimyasal ya da isil islemden, uzun süreli depolama ya da diger uygun islemlerden geçirilmis aritma
çamurlarini,
Firin Kuru Toprak: 105 °C firinda kurutularak sabit agirliga gelmis toprak kütlesini,
Gübre: Topraklarin verimini yükseltmek, toprak yapisini düzeltmek, ürünün nitelik ve niceligini artirmak amaciyla topraga
verilen mineral ve organik bitki besinlerini,
Kentsel Atiksu: Evsel atiksu ya da evsel atiksuyun endüstriyel atiksu ve/veya yagmur suyu ile karisimi,
Kompost: Organik esasli kati atiklarin oksijenli veya oksijensiz ortamda ayristirilmasi suretiyle üretilen toprak iyilestirici
maddeyi,
Kullanim: Stabil aritma çamurunun ve kompostun, topragin üzerine serilmesi veya topragin üstüne ve içine herhangi bir
biçimde uygulanmasini,
Kuru Madde: Aritma çamuru veya kompostun kurutma firininda 103°C’ de yaklasik 24 saat süre ile sabit agirliga gelinceye
kadar kurutulmasi sonucunda geride kalan kati madde miktarini,
Mikrobiyal Gübre: Bitki için gerekli olan bitki besin elementlerinin topraktan alinmasinda rol oynayan canli
mikroorganizmalarin tarimsal üretimde kullanilmak üzere hazirlanan ticari ürünleri,
Tarim: Hayvancilik dahil, bütün ticari gida ürünlerinin yetistirilmesini,
Taskin Alanlari: Normal zamanlarda su altinda bulunmayan, akarsu yatagi disinda bulunan, yagistan meydana gelen asiri akis
neticesinde taskinlara maruz kalmis ve tekrar maruz kalmasi muhtemel olan alanlari,
Tehlikeli Madde: 2872 sayili Çevre Kanununa dayanilarak hazirlanan 11/7/1993 tarih ve 21634 sayili Resmî Gazete’de
yayimlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliginin 4 üncü maddesinde yer alan Zararli Madde ve 31/12/2004 tarihli ve 25687
sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeliginin 3 üncü maddesinde yer alan Tehlikeli ve Zararli
Maddeler tanimina giren tüm maddeleri,
Toprak: Minerallerin ve organik artiklarin parçalanarak ayrismasi sonucu olusan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan,
canli dogal bir kaynagi,
Toprak Kirliligi: Topragin, insan etkinlikleri sonucu olusan çesitli bilesikler tarafindan bulastirilmasini takiben, toprakta
yasayan canlilar ile yetisen ve yetistirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlilara toksik etkide bulunacak ve zarar
verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasini, topraga eklenen kimyasal materyalin topragin özümleme kapasitesinin
üzerine çikmasi, topragin verim kapasitesinin düsmesini,

Yanma Kaybi: Aritma çamuru veya kompostun kurutulduktan sonra kül firininda 775 °C’de üç saat süre ile yakilmasi sonucu
yanan veya kaybolan madde miktarini,
ifade eder.
IKINCI BÖLÜM
Toprak Kirliliginin Önlenmesine Iliskin Yükümlülükler
Genel Yükümlülükler
Madde 5- Toprak kirliliginin önlenmesi açisindan bu Yönetmelikle belirlenen sinir degerlere ve getirilen yükümlülüklere
uyulmasi zorunludur.
Bakanlik, kirlenme riski olan alanlari saptar alinacak tedbirleri belirler ve uygulatir.
Valilikler; kirlenmis alanlari saptar, alinacak tedbirleri belirler/belirletir ve uygulatir.
Kirlenme riskinin bulundugu alanlarda kirletenler kirlenmeyi önlemekle, kirlenmis alanlarda kirleten kirlenmeyi durdurmak,
kirlenme boyutunu tespit etmek, kirlenmenin etkilerini gidermek için gerekli çalismalari yapmak ve tedbirleri almakla
yükümlüdür.
Tarimsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliginin önlenmesi ve giderilmesi konularinda Çevre ve Orman Bakanligi ile
Tarim ve Köyisleri Bakanligi birlikte çalisir. Belirlenen tedbirler valilikler tarafindan uygulanir.
Toprak Kirlilik Parametrelerinin Sinir Degerleri
Madde 6- Toprak kirlilik parametrelerinin sinir degerleri EK I-A da verilmistir.
Toprak Kirliliginin Önlenmesi ve Giderilmesine Iliskin Yükümlülükler
Madde 7- Toprak kirliliginin önlenmesine iliskin yükümlülükler asagida belirtilmistir;
a) Her türlü atik ve artigin, topraga zarar verecek sekilde, Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirlenen standartlara ve
yöntemlere aykiri olarak dogrudan ve dolayli biçimde alici ortama vermek, depolamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak
yasaktir.
b) Her türlü faaliyet veya kaza sonucu kirletilmis topraklari, bu kirlilige neden olan faaliyet sahipleri temizlemekle yükümlüdür.
Topragin temizlenmesini müteakip, EK I-A da verilen parametrelerden Bakanlikça talep edilenlerin analizleri yapilarak,
topragin bu Yönetmelikteki sinir degerleri sagladigini raporla belgelenir.
c) Kirlenmis topraklarin tespiti ve temizlenmesine iliskin usul ve esaslar Bakanlikça belirlenir.
d) Bu Yönetmelikte geçen toprak, stabilize aritma çamuru ve kompostun EK I-A (b), EK II-A, EK II-B de verilen
parametrelerin örnekleme ve analizlerinin akredite olmus laboratuarlarda, EK -IV de belirtilen esaslar çerçevesinde yapilmasi
zorunludur.
e) Tarim ve Köyisleri Bakanligi’nca ruhsatlandirilmamis gübre ve ruhsatlandirilmis gübre üretiminin bant çikisi her parti için
ayri ayri uygun analiz raporu alinmamis olanlarin, tarim ilaçlari ve kanserojen maddelerin topraga verilmesi ve kullanilmasi
yasaktir.
f) Tarimsal girdileri üreten, ithal eden, pazarlayan ve hammadde olarak topraklari kullananlar toprak kirliligine sebep
olmayacak teknoloji ve prosesleri seçmekle yükümlüdür.
g) Askeri tesisler için toprak kullanimina iliskin esaslar ve yas aklar ile bunlarin denetimi, Genelkurmay Baskanligi ile koordine
edilerek Bakanlik ve Milli Savunma Bakanliginca ayrica belirlenir.
Toprak Kirliliginin Mevcut Durumunun Izlenmesi
Madde 8- Valilikler her türlü faaliyet veya kaza sonucu kirlenmis ve kirlenme riski altinda olan topraklarda durum tespiti,
analizlerin yapilmasi/yaptirilmasi, kirlenmenin izlenmesi ve raporlanmasiyla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ham Çamur, Stabilize Aritma Çamuru ve Kompostun Toprakta Kullanilmasi ile
Inceleme ve Degerlendirme Komisyonu
Stabilize Aritma Çamurunda Bulunan Agir Metallerin Sinir Degerleri
Madde 9- Stabilize aritma çamurunda agir metallerin izin verilen maksimum miktarlari EK I-B de verilmistir.
Stabilize Aritma Çamurunun Toprakta Kullanilmasi ile Inceleme ve Degerlendirme Komisyonunun Olusumu
Madde 10- Evsel ve kentsel atik sularin aritilmasi sonucu elde edilen ve EK I-B de verilen sinir degerleri asmayan stabilize
aritma çamurunun toprakta kullanilabilmesi için;
a) Aritma tesisini isleten özel ve resmi kuruluslarin, toprakta kullanilacak stabilize aritma çamurunun EK II-B de yer alan
stabilize aritma çamuru analiz belgesi formunda verilen parametrelerin analizlerini günlük kuru çamur miktari elli (50) tona
kadar olanlar alti ayda bir, elli (50) tonun üzerinde olanlar üç ayda bir analiz sonuçlarini belgelendirmesi zorunludur. Ancak,
aritma kapasitesi günlük besbin (5000) kisi ya da üçyüz (300) kg biyolojik oksijen ihtiyaci (BOI5) altinda olan ve temelde evsel
atik sularin aritildigi aritma tesisi isletmecileri, EK II-B de yer alan stabilize aritma çamuru analiz belgesi formunda verilen
parametrelerin analizlerini oniki ayda bir yaptirmakla yükümlüdür.
b) Stabilize aritma çamurlarinin toprakta kullanilmasi izne tabidir. Stabilize aritma çamuru üreticileri kullanima sunacaklari
stabilize aritma çamuru için Stabilize Aritma Çamuru Kullanim Izin Belgesi talebiyle asagida belirtilen bilgi ve belgelerle
birlikte valilige basvuruda bulunurlar.
1) Stabilize aritma çamurunun kullanilacagi bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numarasi ve kaç dekar oldugu,
2) Bu topraklarda yetistirilecek ürünün cinsi,
3) Yillik üretilen aritma çamuru miktari ve kuru madde yüzdesi,
4) Kullanilacak stabilize aritma çamurunun analiz belgesi (EK II-B),
5) Uygulanacak topragin analiz belgesi (EK II-A).
Stabilize aritma çamurunun toprakta kullanimina yönelik yapilan basvurularda müracaat dosyasi Inceleme ve Degerlendirme
Komisyonu tarafindan incelenir. Inceleme ve Degerlendirme Komisyonu; Il Çevre ve Orman Müdürlügünün baskanliginda Il
Tarim ve Köyisleri Müdürlügü, Il Saglik Müdürlügü, Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü tasra teskilati ve gerekli görülürse
Valilikçe stabilize aritma çamurunun kullanim alanina göre baska kurumlardan dahil edilecek üyelerden olusur.

Inceleme ve Degerlendirme Komisyonu, stabilize aritma çamurunun topragin fiziksel özelliklerinin düzenlenmesine etkisi ile
topraga getirecegi agir metal yük miktari, topragin ve yer üstü/yeralti sularinin kalitesini bozucu etkisini dikkate alarak
incelemeyi yapar.
Bu dogrultuda hazirlanan Stabilize Aritma Çamuru Kullanim Izin Belgesi (EK-III) Mahalli Çevre Kurulu’nun alacagi karar
dogrultusunda mahallin en büyük mülki amiri tarafindan üç yilligina verilir.
Stabilize Aritma Çamuru Üreticilerinin Yükümlülükleri
Madde 11- Aritma tesisini isleten özel ve resmi kurulus isletmecileri, stabilize aritma çamurlariyla ilgili analizleri yapmak ve
kayitlari tutmakla yükümlüdür.
a) Tutulacak kayitlarda asagidaki bilgiler bulunacaktir.
1) Aritma çamurunun stabilize hale getirilmesi için uygulanan yöntem,
2) Stabilize aritma çamurunun EK II-B de belirtilen parametre degerleri,
3) Üretilen stabilize aritma çamuru miktari ve toprakta kullanilmak üzere saglanan miktar kullanim miktarlari,
4) Stabilize aritma çamuru alicilarinin adlari ve adresleri ile çamurun kullanilacagi yer,
5) Stabilize aritma çamurunun kullanilacagi alanda yetistirilecek ürün çesidi.
Bu kayitlar yetkililere açik olacak ve bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren her üç yilda bir toprakta stabil aritma
çamurunun kullanimina iliskin olarak; yukarida (a) bendindeki tüm bilgileri ve uygulamada karsilasilan güçlükleri belirten
raporu aritma çamuru üreticileri hazirlayarak valilige sunarlar. Aritma tesisini isleten özel ve resmi kurulus isletmecileri aritma
çamurunun aritma metotlari ve analiz sonuçlari hakkindaki bilgileri talepleri halinde yetkililere vermekle yükümlüdür..
b) Aritma tesisini isleten özel ve resmi kuruluslarin, stabilize aritma çamuru kullanilan topragin EK II-A daki Toprak Analiz
Belgesi’nde yer alan parametrelerin analizlerini oniki ayda bir valilige belgelendirmesi zorunludur. Eger stabilize aritma
çamurunun birinci kullanim öncesinde, topraktaki tüm agir metallerin konsantrasyonu bu Yönetmeligin EK I-A (a) da belirtilen
sinir degerlerin % 50 sinden daha az ise stabilize aritma çamurunun toprakta kullaniminda topraktaki agir metal analizlerinin
izin verilen süre içerisinde ikinci ve üçüncü yil tespiti yapilmayabilir.
c) Stabilize aritma çamuru üreticileri, stabilize aritma çamurunun kullanima sunulmasindan önce kullanicilara asagidaki
belgelerin bir örnegini vermekle yükümlüdür. Gerektiginde kullanicilar denetimler esnasinda yetkililere belirtilen belgeleri
ibraz etmekle yükümlüdürler.
1) Stabilize Aritma Çamuru Kullanim Izin Belgesi (EK-III),
2) Stabilize Aritma Çamu ru Analiz Belgesi (EK II-B),
d) Ancak aritma kapasitesi günlük besbin (5000) kisi ya da üçyüz (300) kg biyolojik oksijen ihtiyaci (BOI5) altinda olan ve
temelde evsel atik sularin aritilmasi için tasarimlanmis aritma tesisleri isletmecileri bu maddenin birinci fikrasinin (a) bendinin
(3) numarali alt bendi ve (c) bendinin (1) numarali alt bendi hariç olmak üzere (a), (b), (c) bentlerinden valiligin izniyle muaf
tutulabilir.
e) Stabilize aritma çamuru üreticileri tuttuklari kayit ve belgeleri en az 10 yil saklamakla yükümlüdürler.
Ham Çamurun Kullanma Yasaklari
Madde 12- Ham çamurun toprakta kullanilmasi yasaktir.
Stabilize Aritma Çamurunun Kullanma Sinirlamalari ve Yasaklari
Madde 13- Stabilize aritma çamurunun kullanilmasinda asagida belirtilen sinirlama ve yasaklara uyulmasi zorunludur.
a) Stabilize aritma çamurunun toprakta kullanilabilmesi için EK I-B de verilen degerleri asmamasi zorunludur.
b) Stabilize aritma çamurunun uygulanacagi toprakta agir metal içeriginin EK I-A(a) da verilen degerleri asmamasi zorunludur.
Topraktaki agir metal konsantrasyonlarindan birinin dahi EK I-A(a) da verilen sinir degerleri asmasi durumunda, stabilize
aritma çamurunun toprakta kullanilmasi yasaktir.
Atiksu aritma tesislerinden çikan evsel ve kentsel aritma çamurlari toprakta kullanilmayacaksa, 14.03.1991 tarihli ve 20814
sayili Resmî Gazete’ de yayimlanan Kati Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi hükümleri dogrultusunda kati atik depolama
sahalarinda bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Tehlikeli atik sinifina giren aritma çamurlari ise 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Tehlikeli
Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi hükümleri kapsaminda bertaraf edilmesi gerekmektedir.
c) Stabilize aritma çamuru meyve agaçlari hariç olmak üzere topraga temas eden ve çig olarak yenilen meyve ve sebze
ürünlerinin yetistirilmesi amaciyla kullanilan topraklarda kullanilmasi yasaktir.
d) Stabilize aritma çamuru, bitkilerin besin gereksinimleri ve yer üstü, yer alti sularinin kalitesinin bozulmamasi dikkate
alinacak sekilde, su kaynaklarinin korunmasiyla ilgili yasalarla düzenlenmis hükümlere uygun kullanilmalidir.
e) Topragin pH degeri 5 ten küçükse stabilize aritma çamuru topraga uygulanamaz. pH degeri 5-6 arasinda olan topraklarda
stabilize aritma çamurunun kullanilmasi halinde, artan tasinabilirlik dikkate alinarak gerekli görülürse EK I-A(a) ya göre
belirlenmis sinir degerler Bakanlik tarafindan düsürülebilir.
f) Stabilize aritma çamurunun uygulanmasindan belli bir süre geçmeden otlatma yapilmasi yada hayvan yemlerinin hasadinin
yapilmasi söz konusu ise otlak yada hayvan yemi ürünlerinde özellikle cografi ve iklim durumlari dikkate alinarak belirlenecek
olan süre, hiçbir durumda üç haftadan az olmayacaktir.
g) Stabilize aritma çamurlarinin, içme suyu havzalarinin mutlak koruma alanlarinda ve diger yüzey sularina 50 metreden yakin
olan alanlara uygulanmasi yasaktir.
h) Stabilize aritma çamurlarinin, taskin alanlarinda ve taskin tehlikesi olan alanlarda, don ve karla kapli alanlarda topraga
uygulanmasi yasaktir.
i) Yüzey akis tehlikesi olan alanlarda toprak muhafaza tedbirleri alinmadan stabilize aritma çamurunun uygulanmasi yasaktir.
i) Stabil aritma çamurunun toprakta on yillik ortalama esas alinarak her yil uygulanmasi halinde topraga verilebilecek
maksimu m agir metal miktarlari EK I-C de verilen degerleri asmamasi zorunludur.
k) Esdeger nüfus kapasitesi bir milyon kisinin üzerinde olan tesislerde olusan aritma çamurlarinin en az % 90 kuru madde
degerine kadar kurutulmasi zorunludur.
Kompostun Toprakta Kullanilmasi
Madde 14- Kompostun toprakta kullanilabilmesi için;

a) C/N oraninin 35 den daha büyük olmasi halinde kompost reaksiyonunun optimum sartlarda cereyan edebilmesi için
reaktörde komposta azot beslemesinin yapilmasi,
b) Kompostun, organik madde muhtevasinin kuru maddenin en az % 35 i oraninda olmasi,
c) Piyasaya sürülen kompostun su muhteva oraninin % 50 yi geçmemesi,
d) Piyasaya sürülen kompost içinde, cam, cüruf, metal, plastik, lastik, deri gibi seçilebilir maddelerin toplam agirligin % 2 sini
geçmemesi,
e) Üretilen kompostun agir metal muhtevalari, en az alti aylik aralarla, ihtiva ettikleri kursun, kadmiyum, krom, bakir, nikel,
civa ve çinko yönünden analizlerinin yapilmasi,
f) Kompostun kullanilacagi topragin, EK II-A’ da ki Toprak Analiz Belgesi’nde yer alan parametre analizlerinin oniki ayda bir
belgelendirilmesi,
g) Toprak ve kompost numunelerinin usulüne ve teknigine uygun olarak alinmasi ve tüm kütleyi temsil edici olmasi,
h) Toprak analizleri sonucu, topraktaki agir metal içeriklerinin EK I-A(a) da yer alan degerleri asmasi halinde söz konusu
toprakta kompostun kullanilmamasi,
i) Kompostun toprakta 10 yillik ortalama esas alinarak her yil uygulanmasi halinde, agir metaller itibari ile topraga verilen
yükün EK I-C de verilen degerleri asmamasi,
gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özendirme, Egitim, Denetime Iliskin Esaslar ve Yaptirimlar
Özendirme ve Egitime Iliskin Esaslar
Madde 15- Bakanligin koordinasyonunda, Tarim ve Köyisleri Bakanligi, mahallin en büyük mülki idare amirligi ve
belediyeler;
a) Tarimsal zararlilarla entegre mücadele ilkeleri çerçevesinde kimyasal mücadeleye alternatif mücadele metotlarindan
biyolojik mücadele, genetik mücadele, biyoteknolojik mücadele, kültürel tedbirler, dayanikli çesitler, fiziksel ve mekanik
mücadelelerden birinin baslatilmasina,
b) Stabilize edilmis hayvan gübrelerinin gübreleme amaciyla kullanilmasina,
c) Toprak analizine dayali olarak söz konusu toprak için en uygun gübre ile hastalik ve zararlilara göre en uygun tarim ilacinin
kullanilmasina,
d) Kimyasal mücadelenin kaçinilmaz oldugu durumlarda, topragin yapisi, etken ilacin formülasyonu ve benzeri özellikler
dikkate alinarak en uygun ilaçlama aletinin kullanilmasina,
e) Insan ve çevre sagligina uygun mikrobiyal gübre kullanimina,
f) Aritma tesisini isleten özel ve resmi kuruluslar stabilize aritma çamurunun toprakta kullanilmasina iliskin kullanim talimati
hazirlayarak kullaniciya vermekle,
g) Toprak kirliliginin önlenmesi ve topragin kullanimi ile ilgili çiftçiler ve faaliyet sahiplerinin egitimine,
iliskin özendirici faaliyetlerde bulunmakla,
yükümlüdür.
Denetim
Madde 16- Bu Yönetmelik uyarinca stabilize aritma çamurunun ve kompostun toprak ortamindaki her türlü kullanimi ve
toprak kirliligi denetiminde Kanun uyarinca Bakanlik yetkilidir. Ancak mahallin en büyük mülki amirligi mevzuatlarinda
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim yaparlar.
Kurum, kurulus, isletme ve toprak sahipleri ile isletmeciler denetimle yetkili kisilere;
a) Tasinmaza veya tesislere girmesi için izin vermekle,
b) Numune alinmasina ve yerinde ölçümler yapilmasina izin vermekle,
c) Yetkili kisilerin istedikleri kayit ve bilgileri saglamakla,
yükümlüdürler.
Denetleme islemleri ile ilgili olarak yapilan analiz ve ölçümlerin masraflari denetlenen kurum, kurulus ve isletme, toprak sahibi
ile isletenler tarafindan karsilanir. Valilikçe denetimler sirasinda kurum, kurulus ve isletmelerden elde edilen ticari sir
mahiyetindeki bilgi ve belgeler baska amaçlar için kullanilamaz.
Yaptirimlar
Madde 17- Bu Yönetmelikte yer alan yasaklara uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkinda Kanunun 20, 21,
23 ve 26 nci maddesi uygulanir.
Raporlama
Madde 18- Valilik asagida belirtilen belgelere ait bilgileri hazirlayarak Bakanliga raporlamakla yükümlüdür.
a) Stabilize aritma çamurlarinin toprakta kullanimiyla ilgili verilen kullanim izin belgesinin bir nüshasini,
b) Stabilize aritma çamuru üreticilerinin 11 inci madde (a) bendindeki tüm bilgileri ve uygulamada karsilasilan güçlükleri
belirten rapor,
c) 8 inci maddede belirtilen kirlenmis alanlarda kirlenmenin etkilerinin giderilmesi için yapilan çalismalar, alinan önlemler ve
kirliligin izlenmesi ile ilgili hazirlanacak rapor.
BESINCI BÖLÜM
Çesitli ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldirilan Yönetmelik
Madde 19- 10.12.2001 tarihli ve 24609 sayili Res mî Gazete’ de yayimlanan Toprak Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi
yürürlükten kaldirilmistir.
Geçici Madde 1- 10.12.2001 tarihli ve 24609 sayili Resmî Gazete’ de yayimlanan Toprak Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi 9
uncu maddesi geregince verilen "Aritma Çamuru Kullanimi Izin Belgesi" izin süresi bitimine kadar geçerli olup, tekrar

Stabilize Aritma Çamuru Kullanimi Izin Belgesi almak isteyen özel ve resmi kuruluslar bu Yönetmelige göre basvuruda
bulunmak zorundadirlar.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeligin 7 nci maddesi birinci fikrasinin (c) bendinde belirtilen parametrelerin örnekleme ve
analizlerinin akredite olmus laboratuarlarda yapilmasi zorunlulugu, Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren iki yil
sonra geçerlidir.
Geçici Madde 3- Bu Yönetmeligin 13 üncü maddesi birinci fikrasinin (k) bendinde belirtilen esdeger nüfusu bir milyon kisinin
üzerinde kapasiteye sahip tesisler Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren dört yil içerisinde aritma çamurlarinda en az
% 90 kuru madde degerini saglamakla yükümlüdür.
Yürürlük
Madde 20- Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakani yürütür.
EK I-A
Toprak Kirlilik Parametreleri Sinir Degerleri
a)Topraktaki Agir Metal Sinir Degerleri
Agir Metal (Toplam)
PH 5- 6 mg/kg Firin Kuru Toprak
pH? 6 mg/kg Firin Kuru Toprak
Kursun
50 ??
300 ??
Kadmiyum
1 ??
3 ??
Krom
100 ??
100 ??
Bakir*
50 ??
140 ??
Nikel*
30 ??
75 ??
Çinko *
150 ??
300 ??
Civa
1 ??
1,5 ??
?pH degeri 7’den büyük ise çevre ve insan sagligina özellikle yeralti suyuna zararli olmadigi durumlarda Bakanlik sinir
degerleri %50’ye kadar artirabilir.
?? Yem bitkileri yetistirilen alanlarda çevre ve insan sagligina zararli olmadigi bilimsel çalismalarla kanitlandigi durumlarda,
bu sinir degerlerin asilmasina izin verilebilir.
b)Kirlenmis Toprakta Aritma Sonucu Uyulmasi Gereken Sinir Degerler
Kirlilik Parametreleri
Klorür Iyonu (mg Cl - /l)
(Toplam)
Sodyum (mg Na/l)
?
Kobalt (mg/kg Firin Kuru Toprak)
Arsenik
?
Molibden
?
Kalay
?
Baryum
?
Florür
?
Serbest siyanid
?
Kompleks siyanid
?
Sülfür
?
Brom
?
Benzen
?
Bütil benzen
?
Toliol
?
Xylol
?
Fenol
?
Selenyum
?
Talyum
?
Uranyum
?
Polisiklik aromatik hidrokarbon bilesikleri ?
Organo klorlu bilesikler
?
Tarimsal Mücadele Ilaçlari –Bireysel
?
Tarimsal Mücadele Ilaçlari –Toplam
?
PCB Poliklorlandirilmis bifeniller
?
Hexaklor benzol
?
Pentaklor benzol
?
? - HCH (lindan)
?

Sinir Degerler
25
125
20
20
10
20
200
200
1
5
2
20
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
5
1
5
5
0,5
0,5
2
0,5
0,1
0,1
0,1

EK I-B
Toprakta Kullanilabilecek Stabilize Aritma Çamurunda Müsaade Edilecek Maksimum Agir Metal Muhtevalari
Agir Metal (Toplam)
Sinir Degerler (mg/kg firin kuru materyal)
Kursun

1200

Kadmiyum

40

Krom

1200

Bakir

1750

Nikel

400

Çinko

4000

Civa

25

EK I-C
Toprakta On Yillik Ortalama Esas Alinarak Bir Yilda Verilmesine Müsaade Edilecek Agir Metal Yükü Sinir Degerleri
Agir Metal (Toplam)
Sinir Yük Degeri (gr/da/yil, kuru maddede) ?
Kursun

1500

Kadmiyum

15

Krom

1500

Bakir

1200

Nikel

300

Çinko

3000

Civa

10

? Yem bitkileri yetistirilen alanlarda çevre ve insan sagligina zararli olmadigi bilimsel çalismalarla kanitlandigi durumlarda, bu
sinir degerlerin asilmasina izin verilebilir.
EK II-A
TOPRAK ANALIZ BELGESI
Il
Toprak
Örneginin Ilçe
Alindigi
Köy
Faaliyet Sahibi (Adi Soyadi)
Faaliyet Türü
Toprak Örneginin Alindigi Derinlik
Numunenin Alindigi Tarih
Numune Alan Kisinin Adi
Yetistirilecek ürün çesidi
Parsel No
Numune Alinan Alanin Büyüklügü
(Dekar)
Toprak Analizleri
Kursun
(mg/kg Firin Kuru Toprak)
Kadmiyum
?
Krom
?
Bakir
?
Nikel
?
Civa
?
Çinko
?
Azot
?
Fosfor
?
PH
Organik Madde

Sonuçlar

Analiz Metodu

Numune Analiz Tarihi: …/…/….
Açiklama:

Analizi Yapan
........................
........................

Analizi Yapan
........................
........................

Kontrol Eden
.......................
.......................

Onaylayan
.......................
.......................

EK II-B
Stabilize Aritma Çamuru Analiz Belgesi
Agir Metaller
Kursun

Aritma Çamuru Analizi

Analiz Metotlari

(mg/kg Firin Kuru Toprak)

Kadmiyum

?

Krom

?

Bakir

?

Nikel

?

Civa

?

Çinko

?

Azot

?

Fosfor

?

pH
C/N
Kuru Madde
Yanma Kaybi
Organik Madde
Aritma çamurunun stabilizasyonu
uygulanan aritma yöntemi

için

Numune Analiz Tarihi: …/…/….
Açiklama:
Analizi Yapan
........................
........................

Analizi Yapan
........................
........................

Kontrol Eden
.......................
.......................

Onaylayan
.......................
.......................
EK-III

Stabilize Aritma Çamuru Kullanim Izin Belgesi
Izin Belgesinin
Aritma
Çamuru
Üreticisinin

Tarihi:.../.../.....
Adi Soyadi
Ticari Ûnvani
Adresi
Adi

Aritma
Tesisinin

Adresi
Adresi

Kullanilacak
Arazinin

Parsel No
Alani (da)

Yetistirilecek ürün çesidi
Kullanilmasina Izin Verilen Maksimum Stabilize
Aritma Çamurunun Kuru Madde Miktari
(ton/da/yil)
Izin Verilen Alanda Stabilize Aritma Çamuru
Kullaniminin Tekrarlanma Süresi (yil)

Sayisi:...........

Açiklama:
Bu izin belgesi yukarida adi ve soyadi/ûnvani yazili müracaat sahibine .../.../......tarih ve ............. sayili Resmi Gazete’ de
yayimlanan Toprak Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi’ nin 10 uncu maddesine istinaden 3 (üç) yilligina verilmistir.

Yetkili Amir
Imza-Mühür-Tarih

EK-IV
ÖRNEK ALMA VE ANALIZ METODLARI
Toprak Örnegi Alma: Analiz için alinan temsili toprak örnekleri normalde, ayni amaçla tarim yapilan 50 dekari asmayan bir
arazi üzerinden alinan 25 örnegin karistirilmasiyla meydana getirilecektir. Ancak büyük ölçekli ayni amaçla tarim yapilan
alanlardan Valiligin onayi ile 200 dekari asmayan bir arazi üzerinden 25 örnegin karistirilmasiyla temsili toprak örnegi
alinabilir.
Örneklerin toprak derinligi 25 cm’ nin altinda olmasi hali hariç, 25 cm derinlikten alinmasi gereklidir. Toprak derinliginin bu
degerin altinda olmasi halinde örnegin alindigi derinlik 10 cm’ nin altina düsmemelidir.
Stabilize Aritma Çamuru Örnegi Alma: Stabilize aritma çamuru örnegi stabilizasyon isleminden sonra, kullaniciya
gönderilmesinden önce ve çamur üretimini temsil edecek sekilde en az 25 farkli numunenin karistirilmasiyla olusturulur.
Analiz Metotlari: Agir metal analizi kuvvetli asit parçalanmasini takiben gerçeklestirilmelidir. Referans analiz metodu asgari
atomik absorpsiyon spektrometri olmali ve her bir metal için tespit siniri uygun sinir degerin % 10’ undan yüksek olmamalidir.

