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Bilindigi izere, zeTrtin ve zeSrtinyafir iiretiminde dnde gelen iilkelerden birisi olan Tiirkiye,
Diinya piyasalannda onemli bir paya sahip olup; i.iretiminin rinemli bir krsmr ihrag edilmektedir.
Bununla birlikte, zeytinyapr iiretimi srasmda olugan atrksulann ahcr ortamlara antrlmadan verilmesi
ciddi gevre sorunlanna neden olmakta; zeytinyapt iiretiminin artmasrna paralel olarak, sdz konusu
gevresel sorunlar da ivedi goztimlenmesi gereken problemler arasmda yer almaktadrr.
ZeytinyaSr iiretimi srrasrnda dekantasyon agamasmda oluqan atrksular polifenollerin yanr srra,
50,000-220,000 mgll- gibi gok ytiksek kimyasal oksijen ihtiyacr (KOD delerlerine sahiptir. Organik
kirlilik yi.ikti bakrmrndan gok yi.iksek delerlere sahip olan zeytin karasuyu; aynr zamanda asidik
karaktere sahip olmasr ve tuzluluk diizeyini gdsteren elektrik gegirgenlilinin de yi.iksek olmasr
sebebiyle, antrlmasr gok zor ve maliyetli bir atrk sudur.

Ulkemizde sanayi atrksulannrn ahcr ortamlara deqarjrna iligkin standartlar, her sektor igin
31.122004 tarihli ve 25687 sayrh Resmi Gazete 'de yaymlanarak yiiriirlti[e giren Su Kirlilili
Kontroli.i Ydnetmeli$inin (SKKY) ekinde yer alan tablolarda ayn ayrr tanrmlanmrqtrr. Bu kapsamda
zeytinya$r iqletmelerinin uymasr gereken deqarj standartlan, Tablo 5.5'te yer almaktadrr:
Bugiine kadar muhtelif fiziksel, fizikokimyasal, biyolojik ve ileri arttma ydntemleriyle yaprlan
galrqmalar, bu yontemlerin hig birisinin tek baqrna istenen sonuglan vermedipini, birden fazla
y<intemin kombine olarak uygulanmasryla belirli di.izeyde arrtma sa$anabildi$ini, buna ralmen elde
edilen antma diizeyinin istenen degarj standartlannrn sa[lanmasr agrsmdan yetersiz kaldrlrnr ve bu
qekilde yaprlacak antmalann yatrnm ve igletme giderlerinin sektdrde faaliyet gdsteren birgok iqletme
igin teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir olmadrlrnr ortaya koymaktadrr.

Kirlilik yiiki.i son derece yi.iksek olan zeytin karasu5ru, zeytinya$r iiretim tesisleri
yakrnlarrndaki arazilere veya sucul ortamlara verilmesi halinde canh hayatrnr olumsuz yonde
etkilenmekte ve dzellikle zeytinya[r iiretiminin yofun oldugu havzalarda biiyiik kirlilik baskrsr
meydana getirmektedir.
Ulkemizde 1000'in tizerinde irili ufakh igletmenin bu sektdrde faaliyet gosterdigi
bilinmektedir. Bu igletmelerin Marmara Bolgesinden Giineydo[u Anadolu Bolgesine kadar uzanan
kryr geridi boyunca dalrnrk bir bigimde faaliyet gdsteriyor olmasr, ortak gciziimler bulunmasmr da
ekonomik anlamda zorlagtrymaktadrr.
11.08.1983 tarihli ve 18132 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan 2872 sayrh Qevre
Kanunu'nun 11 inci maddesinde oolJretim, tiiketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda olugan atrklannr
ahcr ortamlara do$rudan veya dolayh vermeleri uygun gdriilmeyen tesis ve iqletmeler ile yerlegim
birimleri attklarrnr yonetmeliklerde belirlenen standart ve y<intemlere uygun olarak antmak ve bertaraf
etmekle veya ettirmekle ve ong<iriilen izinleri almakla yiikiimliidiirler." hiikmii yer almaktadrr.

Qevre delerlerimizin korunmasr ve kirlililin cjnlenmesine ydnelik olarak, Ulkemizdeki
mevcut zeytinya$r igletmelerinden kaynaklanan atrksulann bertaraf yontemlerine ve Ulkemiz
qartlarrnda uygulanabilirli[ine iliqkin bugi.ine kadar Bakanh[rmrz ve ilgili kurum kuruluglann
Adres : Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atrf Kansu Cad.

l27l

Sok.

Ayrrntrh Bilgi : A. H. BALMAN Uzman

No: 13 06520 Balgat/ANKARA
Telefon : 0312 586 3203
e-posta : ahakan.balman@csb. gov.tr

+ur

Fax:
Elektronik

A[:

www. csb. gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:41203884-010.06.02-E.13664 ve Barkod Num.:5074555 bilgileriyle erişebilirsiniz.

T.C.

QEVRE VE $EHiRCiLiK BAKANLIGI
Qevre Ycinetimi Genel Mtid{irliigii
katrlrmryla muhtelif gahqmalar yaprlmrgtrr. Zeytinya$r iiretimi sonucu ortaya gtkan gevresel sorunlar
teknik, hukuki ve ekonomik yonleriyle ele ahnmrqtrr. Bu do!rultuda zeytin karasuyunun yonetimi ile
ilgili olarak iki alternatif cin plana grkmaktadrr. Bunlar:
1) Siirekli (kontinii) santrifiij yontemiyle zeytinyapr i.ireten igletmelerin iki fazh dekantasyon
sistemine gegig yapmasl ve bu ydntemle pirina igerisinde kalan zeytin karasuyunun pirina tesislerine
gonderilmesi,

iq fazh dekantasyon sistemiyle devam edecek igletmelerde oluqan zeytin karasuyunun
lagiinlerde
biriktirilerek buharlagttnlmasr.
szdrcmaz
2)

Dtinyada zeylinyagr tiretiminde soz sahibi olan iilkelerdeki uygulamalara bakrldr[rnda,
iki ydntemin de yaygrn bigimde kullanrldr[r gortilmektedir. Bu ydntemlerden
ilki, belirli bir yatrrm maliyetinin yanl srra sulu pirinanrn ydnetimi agtstndan entegre bir yaklaqrm
gerektirmekte olup; bu sebeple orta ve 6tiytit gaph iqletmeler igin daha uygulanabilir bir alternatiftir.,
Bununla birlikte, iki fazh dekantasyon sisteminin kullanrlmasr, iqletmeler igin birgok avantaj da
yukarrda bahsedilen her

beraberinde getirmektedir. Bu avantaj lar, gu gekilde srralanabilir:

a) iki fazh dekantasyon kullanrlmasr halinde karasu pirinanrn igerisinde kaldr[rndan,
iqletmeden KOi bazrnda 3000-15,000 mg/L arasmda de[i9en gok daha az kirlilik yiikiine sahip ve gok
daha kolay antrlabilen veya kanalizasyona kabul kriterlerine uygun olmast durumunda kanalizasyon
qebekesine ba[lanabilen yrkama ve seperatcir sulan grkmaktadrr. Yaprlan aragtrmalar, ig faz olarak

iqlenen zeytinin

lki faz iqlenen zeytine gore 70-80 kat daha kirli atrksuya

sebep oldufunu

gostermektedir.

b) iki

fazda, karasu pirinanrn igerisinde kaldr$rndan, bu sulann bertarafi igin antma
yaprlmasma veya lagiin inga edilmesine gerek kalmamakta; karasu pirina ile birlikte pirina tesislerine
grinderilmektedir.
c; iki fuzh sistemlerde dekantdre su ilave edilmesi gerekmedilinden (veya gok az bir su ilavesi
yeterli oldulundan), ig fazh sistemlere kryasla yalmzca ll3 orannda su kullantlmakta ve su tasarrufu
sallanmaktadrr.

$

Zeytinin iki faz olarak iqlenmesi durumunda yaklaqrk 5 kat daha az ahksu iiretilmekte ve

daha az gevre problemine sebep olunmaktadtr.

d) iki fazda, dofal antioksidan niteli[indeki fenollerin yaSrn iginde kalmasmdan dolayr elde
edilen zeytinya$mn kalitesi yiiksek olmakta, raf <imrii uzamakta, ig ve drg pazarlarda daha fazla tercih
edilmektedir.

e)

iki fazh pirinanrn daha sulu olmasr nedeniyle

gekirdek aynml kolaydrr ve hayvan yemi

maddesi olarak delerlendirilme potansiyeli daha yi.iksektir.

Kiigiik gaph igletmeler igin daha uygun oldu[u di.ipi.iniilen ikinci ydntemin (buharlaqtrrma
lagi.inleri) ise tam ve dofru uygulanabilmesi igin belirli bir alan ihtiyacr ve uygun tasanm gereklilili
bulunmaktadrr.

iqletmelerin atrksulannr bertaraf ederken bu yontemlerden kendileri igin uygun olanr
segmeleri, segtikleri yontemi hayata gegirirken atrksulann higbir qekilde altct ortamlara do[rudan
vermemeleri ve gevresel sorunlara yol agmamalan esasttr. Mevcut ve yeni iqletmeye almacak
zeytinya rtesislerinin Qevre izni siirecinde bu Genelge 'de yer alan esaslan saSlamalan garthr.
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Bu itibarla, Bakanhfrmzm bugtine kadar yapmrg oldulu gahqmalar ile belirlenen ve Ulkemiz
qartlarr dikkate almarak hazllrlanan "Zeytinya$t Tesislerinde Oluqan Atrksulann Ycjnetiminde
Uyulmasr Gereken Teknik Esaslar" ekte yer almakta olup; bu esaslara uyulmasr igin zeytinyalr
igletmelerinin ve pirina tesislerinin bilgilendirilmesi ve uygunlu[un it Vtiidiirtiikleri tarafindan
denetlenmesi gevrenin korunmasr agsmdan biiyi.ik 6nem arz etmektedir.

Bu kapsamda, zeSrtinya[r i.iretimi yapan igletmelerden atrksulannr lagiinlerde biriktirerek
buharlagtrracak olanlardan h6lihazrrda kurulu lagiinii bulunanlann uygunlulunun il Mtidtirli.ikleri
tarafindan yerinde denetlenmesi, uygunsuzlupun tespiti halinde mevcut lagiinlerin yeniden
yaptrnlmasr <incesinde veya lagi.ini.i bulunmayan iqletmelerde yeni lagi.inldr inga edilmesi igin ekte yer
alan hususlar gergevesinde iqletmelerin iiniversitelerin ilgili bdliimlerine (inqaat veya gevre
mtihendisli$i bcili.imleri) lagiin planlarrhazrlatmalannm sallanmasq hazrlatlan-lagi.in planlarrnrn il
Miidiirliiklerince incelenerek onaylanmasr ve ivedi bir qekilde ingalannrn gergeklegtirilmesinin I
Kasrm 2016 tdrlhine kadar saflanmasr ye onaylanan lagi.inlere iliqkin bilgilerin her yrl Afustos ayr
igerisinde Bakanhlrm ua toplu olarak raporlanmas r gerekmektedir.

Difer taraftan, gevrenin ve altct ortamlann korunmast igin zeS,tin

karasuyunun bertaraf
edilecefii lagi.in igin yeterli alanr olmayan igletmelerin gok daha az atrksu i.ireten iki fazh zeytinyapr
iiretim sistemine gegmeleri uygun olacalrndan, gerekli tedbirlerin yukarrda belirtilen ddniigiim tarihine
kadar ahnmasr gerekmektedir.

Aynca, it VtiiOtirltiklerince atrksulannr mevztatta yer alan gartlan sa$lamadan ahcr ortama
vermek yoluyla gevre kirlili[ine yol agan iqletmeler igin 2872 sayfi Qevre Kanunu'nun 20 inci
maddesinde dngdriilen cezai mtieyyidelerin uygulanmasr, tiim uygulamalann yukanda belirtilen
esaslara gcire yaprlmasr gerekmektedir.
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