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Iğdır Atıksu Projesi “IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi 
Sektör Operasyonel Programının birinci eylemi olan “ Su ” 
yun altında yer almakta olup, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa 
Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir.” Proje, T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve Iğdır Belediyesi tarafından 
yürütülmektedir.

Bu broşür içeriğinde yer alan bilgiler, T.C Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
2016-2019 yılları arasında yürütülen "Türkiye'de Arıtma 
Çamuru Yönetimi ve Eylem Planı'nın Hazırlanması Projesi 
(TAÇYEP)" kapsamında arıtma çamurlarının toprakta 
kullanılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu broşür Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi 
desteği ile hazırlanmıştır.  İçerik tamamıyla SAS ACBO-Safege 
SA-Optimal liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğu 
altındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini 
yansıtmak zorunda değildir.
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Günümüzde arıtma çamurunun toprakta kullanılması 
birçok ülkede tercih edilen bir bertaraf ve yararlı 
kullanım yöntemidir. Bu yöntemin en fazla uygulandığı 
ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde 
2014 yılında 8 milyon ton KM arıtma çamuru üretilmiş, 
bu miktarın % 36’sı toprakta kullanılmıştır. Avrupa 
Birliği ülkelerinde ise en güncel veriler kapsamında 
2017 yılında toplam arıtma çamurunun %51’inin 
toprakta kullanıldığı (arıtma çamuru kompostu dahil) 
görülmektedir. 2010 yılında %80 ile İngiltere’nin, 2017 
yılında ise %75 ile Fransa’nın arıtma çamurunu yüksek 
oranlarda toprakta uygulayan ülkeler arasında 
oldukları görülmektedir.  Stabilize arıtma çamurunun 
toprağa uygulanması toprağın organik madde 
içeriğini, su tutma kapasitesini ve havalanma oranını 
geliştirmektedir. Arıtma çamurları azot, fosfor, demir, 
kalsiyum ve potasyum gibi maddeleri içermeleri 
nedeniyle gübre değeri taşımaktadırlar. Ayrıca, 
oldukça iyi bir toprak iyileştirici işlevi görürler. Bu 
nedenle hem tarım hem de tarım dışı amaçlarla 
toprağa uygulanabilmektedirler. Aşağıda tarım ve 
tarım dışı kullanıma örnekler gösterilmektedir. Çok 
çeşitli bitkiler için arıtma çamuru uygulaması sonrası 
bitki gelişiminde önemli iyileşmeler rapor edilmiştir.  
Toprak uygulamalarında stabilize arıtma çamurunun 
susuzlaştırılmış/kurutulmuş veya sıvı halde kullanımı 
mümkündür. Ayrıca, arıtma çamuru kullanımı 
sayesinde kimyasal gübre üretimi sırasında ortaya 
çıkacak sera gazı emisyonları azaltılabilmektedir.

Arıtma çamurlarının gübre olarak kullanımı arıtma 
çamurunun türü, uygulanan maksimum doz, toprak tipi, 
ekin türü, topografya, iklim, koku oluşumu, uygulama 
yöntemi, arıtma çamurunun karakteristikleri, patojenler, 
ağır metal konsantrasyonu ve besin miktarlarına 
bağlıdır. Kullanılan çamurun uygulama dozu, tarımsal 
kullanımlarda en kritik konu olup, uygulanan arıtma 
çamurunun miktarı, ürünlerin azot ihtiyacına göre 
belirlenmelidir. 

Ülkemizde Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının 
Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik’e uygun 
olarak evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinden veya 
yönetmelikte belirtilen evsel nitelikli atıksu olarak 
nitelendirilen arıtma tesisine sahip endüstrilerden 
çıkan arıtma çamurunun stabilize edildikten sonra 
toprakta uygulanmasına izin verilmektedir. Ek olarak, 
yönetmelikte arıtma çamurunun ve uygulanacağı 
toprağın bazı özellikleri de sınırlandırılmıştır. Arıtma 
çamuruna ve toprağa ilişkin bu özellikler aşağıdadır.

Arıtma çamurunun toprakta kullanılması için 
dikkate alınan ortak parametreler şunlardır:

Tarımsal Üretim 
Amaçlı Toprakta 

Kullanım

• İnsan beslenmesine 
  yönelik bitkilerin 
  gübrelenmesi

• Hayvan beslenmesine 
   yönelik bitki  üretimi 
   otlaklarda kullanım

• Toprak
  zenginleştirme 

• Madencilik 
   faaliyetlerinden 
   bozulan alanların
   iyileştirilmesi

• Peyzaj,
  rekreasyonel
  alanlarda kullanım

Tarımsal Üretim 
Dışı Toprakta 

Kullanım

Çamurda ve toprakta ağır 
metal derişimleri

Patojen mikroorganizma içerikleri

Çamurdaki organik bileşik ve 
toksik madde derişimleri

Uygulamada 
Kontrol Edilen 

Toprak ve Arazi 
Özellikleri

• pH

• Ağır Metaller

• Organik Bileşikler

• Mikrobiyal içerik  

• pH

• Arazi Eğitimi

• Organik Madde

• Arazinin Su 
  kaynaklarına uzaklık

• Toprak Yapısı

• Ürün deseni

• Yeraltı suyu seviyesi

• Ağır metaller

• Arazi Kullanımı

Kontrol Edilen
Sınır Değere 
Sahip Çamur
Parametreleri


