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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$r igletmelerinden kaynaklanan atrksulann bertaraf yontemlerine ve Ulkemiz
qartlarrnda uygulanabilirli[ine iliqkin bugi.ine kadar Bakanh[rmrz ve ilgili kurum kuruluglann
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katrlrmryla muhtelif gahqmalar yaprlmrgtrr. Zeytinya$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,

2) iq fazh dekantasyon sistemiyle devam edecek igletmelerde oluqan zeytin karasuyunun

szdrcmaz lagiinlerde biriktirilerek buharlagttnlmasr.

Dtinyada zeylinyagr tiretiminde soz sahibi olan iilkelerdeki uygulamalara bakrldr[rnda,
yukarrda bahsedilen her 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

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.

EKLER:
- Zeytinya$r Tesislerinde Oluqan Atrksulann
Y<inetiminde Uyulmasr Gereken Teknik Hususlar (8 sayfa)

DAGITIM:
Gerefi:
- sl il Mi.idiirliifii
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ZEYTiNYAGI TESiSLERiNDE OLU$AN ATIKSULARIN
UYULMASI GERE,KEN TEKNiK ESASLAR

vONEriuiNnn

1. Zeytin Karasuyunun Gegici Olarak Lagiinlerde Biriktirilmesi lgin Sallanmasr
Gereken $artlar

Atrksu depolama ve buharlagtrrma lagiinler! genellikle attksularrn anttlmadan <ince

buharlaqmasmda veya geri kullammr durumlannda atrksulan bekletmek igin kullamlmaktadrr.
Lagiinlerin taban ,rL yutt taraflarrna stktqturlmrg kil (max gegirgenlik K:10-7 cm/s) veya
jeomembran kullanarak zeytin karasuyundan kaynaklanan gegitli kirleticilerin gevreye olan

zararlan engellenir.

Ozelikle zelrtin karasuyu tugtirrl.r" verilmeden cince igerisindeki ya$, ayrncrlar ile'
ahmr.

Aqafrda zeytinyagr tiretiminde meydana gelen atrksuyun (karasu) bertarafinda

kullamlacak lagiinlerin tasanmr ve iqletilmesinde kullamlacak bilgiler yer almaktadrr.

l.l ingaat

Lagtinlerin yan duvarlarr maksimum 1/3 oramnda efimli olacak qekilde inqa edilir. Bu
duvarlann tizerine yine ll3 oramnda duvann altrnda olabilecek kagaklarrn azaltrlmast ve

ayrrcameydana gelebilecek diler etkileri engellemek igin toprak sedde inqa edilir.

Lagiinlerin etrafinda olasr kazalann engellenmesi maksadryla, minimum 1.5 m
yiiksekli[inde korkuluk inqa edilir.

1.2 Lagiinlerin Taban ve Yanlarrna Kaplama Amagh Kil Serilmesi

inqaat safhasmda tabana ve yanlara serilen kaplama amaglt kil tabakast tslatma ve

diler metotlar kullamlarak kuruma, gatlama veya pargalanmalardan korunur. Lagiinlerin
ingaatrmn yapilmasr igin lagtin tabam ile yer altr suyu seviyesi arasmda minimum 2 m. kot
farkr olmasr gerekir.

Lagiinlerin tabarunda ve yanlarrnda kullanrlacak kaplama amagh dogal kil igin agafrda
verilen faktorlere dikkat edilir:

o Kullamlacak olan kilin srkrgtrrrlabilir <izellikte olmasr,

o Lagiinlerde kil ve kirleticilerle herhangi bir reaksiyona girebilecek do$al kirletici
olmamasr

Kil tabakasrmn tamamen kuruyarak bir takrm btiziilme ve gatlakhklara sebebiyet
vermesi durumunda kil kaplamasr buharlaqtrrma lagiinleri igin her zaman uygun
olmayabilmektedir. Do[al kil malzemesinin olmadr$r durumlarda sentetik kaplama

malzemeleri kullanrlabilmektedir. Lagiiniin yanlannda ve tabarunda srzdrrmazltlrn
sa[lanmasr amacryla birden fazla katman ardrgrk da kullamlabilir. Lagiinlerin yanlannda ve



tabarunda kaplama amagh kullamlacak malzemelerde dikkat edilmesi gereken hususlar
qunlardrr;

1.3 Malzeme Segimi

Lagtin taban ve yanlannda kullamlacak kil malzemesi orta derecede yo$rulur ve iyi
kaliteye sahip olmahdrr. igerisinde topra[rn iist tabakasrndan, apag kclk ve herhangi bir
organik madde kahntrsr olmamah ve maksimum kuru yo[unlukta srkrgabilir olmahdrr. Uygun
kil bulunmamasl durumunda sentetik kaplama malzemesi etkili bir kontroliin sallanmasr igin
kullanrlrr.

Kil veya sentetik kaplama malzemesi yerine beton ve benzeri malzeme tercih edilmesi
halinde, kullamlacak beton srmfr, stzdrmazhk durumu ve her tiirlii yrpranma etkilerine karqr
dayanrklrlrsr gibi hususlar, tiniversitelere hazrlatrlacak raporlarda detaylandrnlr ve bu
raporlarda gerekli planlama yaprlrr.

1.4 Gegirgenlik

Srkrgtrrrlmrq kil tabakasr kahnh[mm minimum 300 lnm ve gegirgenlik katsayrsmm
minimum 1 x 10-7 cmls olmasr sa$lamr.

1.5 Katmanlar (Tabakalar)

Havza tabam oluqturmak igin iist iiste konulan tabakalar benzer nem igeriline sahip,
birbirine uyumlu malzemelerden oluqturulur ve tabandaki katmamn bir sonraki katman
iizerine kolulmadan once iki yizey arasrndaki ba! giiglendirilerek an yiz tabakalagmaslnln
engellenmesi igin yineyi taranarak diizlegtirilir. Her bir tabakanrn kahnhSr, gerekli yo[unlufa
ve gegirgenlik katsayrsrna ulagrlabilmesi igin srkrgtrrma teknigi ve kilin nem igeri[i dikkatlice
kontrol edilir.

1.6 Hacim ve Tagkrn Debisi

Lagtin kapasitesi yrlhk net girig ve degarj debisini depolayabilecek hacimde olur. Agrn
yalrg sularmm toplama hende$i ile lagiinlere herhangi bft zarar vermesi onlenir. Toplama
hende[i inqa edilirken 25 yrlhk 24 saat boyunca yapan ya[mursuyu qiddeti dikkate almr.

Yagrqh havalarda tisti.i kapatrlabilecek qekilde inqa edilen lagiinlerde, yafrq miktarr
dikkate alrnmayabilir. Bu durumda, iiniversitelere hazrlatrlacak lagtin planlamasrnda gerekli
dtizenlemeler gerekgeleri ile birlikte yaprlrr.

Zeytin karasuyunun gegici olarak depolanmasrnda kullamlacak buharlaqtrrma
lagiinlerinin kesitleri ve plan gdriiniigii ekteki qekillerde gosterilmiqtir.

1.7 Kaplamanrn Korunmasr

Lagiinlere atrksu ahndr$r zaman lagiintin atrksu ile temas etmeyen ktstmlart, kuruma
ve gatlaklar nedeniyle olagabilecek hasarlarrn azaltlmasr igin korunur. Lagtinler tam bir
kurumaya (<ime[in buharlagtrrma hanrzlan) maruz kalmalarr halinde gatlaklarrn (krrrlmalann)
kaplamalarm bi.itiinhigiine zarar venneyece$inden emin olunmasr igin gerekli ozen g<isterilir.



1.8 Muhtemel Reaksiyonlar

Dolgu maddesi ile muamele edilen srvrlar arasmda gergeklegmesi muhtemel biitiin
olumsuz reaksiyonlar dolgu maddesinin <izelliklerine karar vermeden 6nce deferlendirilir.
Sentetik kaplamalarrn kullamlmasr durumunda, s<jz konusu malzemenin diiqiintilen amaca

uygun oldupuna emin olmak igin tireticisinden bilgi ve tavsiyeler almr.

1.9 Qamurlarrn Ahnmasr

Eper dnemli miktarlarda gamurlarrn birikmesi bekleniyorsa, dolgulann hasar
gcirmesini engellemek igin oluqabilecek gamurlann toplanarak bertaraf edilmesi veya
degerlendirilmesi igin gerekli gartlar sa[lamr. Olugabilecek gamurun ahnmast igin lagtin
igerisinde herhangi bir ekipmamn kullanrlmasr gerekirse, kaplamada herhangi bir zarartn
olugmasmdan kagrmlrr ve oluqabil ecek kazalar <inlenir.

Lagiinlerden toplanan qa-u.fattn Atrk Y<inetimi Ycinetmeli[i Ek-IV listesinde 02 03,
05 atrk kodu ile atrk yrinetimine iliqkin Mevzuat kapsamrnda analizi ve de[erlendirmesi
yaprlarak rincelikle maddesel ve enerji geri kazammr saflamr, bunun miimkiin olmamast
halinde ise diizenli depolama tesislerine gdnderilir veya pirina tesislerinin kabul etmesi
halinde pirina ile birlikte iqlenmek izere pirina tesislerine gcinderilir.

Oluqan gamunrn Mevzuatta <ingriri.ilen qartlar haricinde bertaraf edilmesi veya altct
ortamlara atrlmasr yoluyla gevre kirlililine yol agmamasr esastrr.

1.10 Sentetik Kaplamalar

Kaplama maksath kullanabilecek jeomembran, PVC (polivinil kloriir) veya HDPE
(yiiksek yolunluklu polietilen) malzemeden segilir. Jeomembran ile srzdrrmazh$rn
sallanmasr igin mekanik veya rsrl iqlem ile iki parya birleqtirilir. Do[al kil kaplamalarr igin
yukarrda bahsedilen gegirgenlik, hacim, ingaat ve muhtemel reaksiyon hususlan jeomembran

igin de dtiqi.intiliir. Uygun bir jeomembran igin diler hususlar qunlarr igerir:

o Jeomembran iireticisinin belirledigi gereklerin ve ozelliklerin kargrlanmasrna y<inelik
olarak lagiiniin arazi iqleri dtizenlenerek lagiin inqaatr yaprlrr.

o En az I mm kahnh[rnda olan bir Jeomembran kullamlrr.

o Jeomembran UV'ye karqr dayamkh olmast sallanrr.

o Lagiiniin elimli
<inlemler alrrur.

Jeomembran her
kabarmaz.

kenarlan ve tabanma jeomembran yerlegtirilmesi srrasrnda gerekli

ytizeyinde de dtizgi.in kenarlara sahip olur ve yerleqtirildiginde

o Jeomembran kaplama alarumn tamammda aym kahnhkta olmasr sa$larur.

o Jeomembranyizeyinde i[ne delikleri, kabankhklar ve kirlilik bulunmaz.

o Biittin kaynak ve birleqme noktalarrmn su gegirmez olmasr sa$lamr.

J'w



o Lagtin gevresinde dolagabilecek giftlik hayvanlarr ve di[er hayvanlann jeomembran

malzemesine zarar vermelerini engellemek igin lagtinler gtivenlik gitleriyle
gevrelenerek kapatrlrr.

1.11 Balam

Kaplamalarm performansrmn, etkin bir kirlilik bariyeri oldulundan emin olmak igin
diizenli denetlemeler ile en az yida bir kez g<izden gegirilir. Ureticinin sundufu i.iriin garanti

ve tahmini servis siireleri iizerine tavsiyeleri dikkate altntr, btiylece onanm ve defiqtirme
yaprlrr.

Bilindi[i izere, normal qartlarda gtineq rqrnlarrna ve yafrqlaramaruz kalan bir kaplama

malzemesi, iizeri kapatrlmrq olaruna nazaran daha krsa servis <imrtine sahip olacaktrr.

Dolayrsryla, etkilere maruz kalan bir kaplama malzemesinin yrlhk denetiminin yaprlmasr ve

potansiyel bozulmalann tespiti ve giderilmesi igin bir uzmana damgrlrr.

1.12 Koku Giderimi

Zeytin karasuyunda koku giderimi igin genellikle Kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) veya

Aliiminyum stilfat Alz(SO4)g kullamlmaktadn. Zeytin karasuyu lagtinlere ahndrktan sonra 1

m3 atrksuya 10 kg Ca(OH)2 olacak qekilde sdnmiiq kireg ilave edilerek lagtn iginde iyice
karrqtrnlmasr sallanr.

1.13. Ornek Lagiin Alanr Hesabr

Manisa ili'nde faaliyet g<isteren iig fazh bir zeytinya[r igletmesi igin <irnek lagiin alam hesabt

aga[rda verilmektedir:

o Yrlda 1000 ton zeytin iqleyen bir iqletmede olugacak atrksu miktarr yaklaqrk 1200

m3'ttir. Bu miktarrn 900 m3'ti zeytin karasuyu, geriye kalan miktar ise yrkama ve

seperatdr sulartdr.

o Meteoroloji Genel Miidtirlii[ti tarafindan yaymlanan verilere gore, Manisa ili'nde
1981-2010 yrllarrm kapsayan donem baz alndrfmda, normal ya[rq miktan 582
mm'dir.

. inqa edilecek lagiin igin istenen maksimum derinlik 1.5 m olacaktrr.

o Ustii agrk bir lagiin igin, s<iz konusu derinli[in 0.582 m'lik ktsmtrun yaSmursuyuna

ayrrlmasr gerekecektir. Bu durumda, atrksu depolanacak gergek lagiin derinlili:

1.500 - 0.582 : 0.918 m olacaktr

Bu durumda, yrkama ve seperatcir sulanm da igerecek qekilde attksulann depolanmast
igin gerekli lagiin alant:

1200 10.918 :1307 m2 olacaktrr.

Yrkama ve seperat<ir sulannm ayn bertaraf edilmesi halinde, sadece zeytin karasuyu

depolanmasr igin gerekli lagtin alant:



900 / 0.918 :980 m2 olacaktrr.

o Ustti kapah bir lagiin igin, ya[mursuyu dikkate altnmayacaktr.

Bu durumda, yrkama ve seperator sularrm da igerecek qekilde attksularm depolanmasr

igin gerekli lagiin alant:

1200 11.5 :800 m2 olacaktr.

Yrkama ve seperatrir sulanmn ayrr bertaraf tdihesi halinde, sadece zeytin karasuyu
depolanmasr igin gerekli lagiin alam:

900 I L5 :600 m2 olacaktr.

2. Pirinanrn Gegici Olarak Depolanmasr ve Tagrnmasr igin Sa$anmasr Gereken $artlar

2.1. Pirinanrn Zeytinya$r igletmelerinde Gegici Olarak Depolanmasrna itigt<in Hususlar

Zeytinyapr iqletmelerinde iiretim faaliyeti sonucu ortaya grkan pirina, tiretim
yrintemine balh olarak Yo50 ila o/o70 arasnda su muhteviyatrna sahiptir. Pirinamn direkt
olarak pirina tesislerine gdnderilmesinin miimktin olmadr$r durumlarda, pirina tesis sahast

igerisindeki haluzlarda veya kapah silolarda depolamr.

Pirinamn havuzlarda depolanmasr durumunda, do!ru malzeme segimi, srzdrrmazltk
sa[lanmasr ve kapasitenin yeterli olmasr drqrnda maksimum derinlik vb. kriterler aratrrraz.

Pirinamn kapah silolarda depolanmasr durumunda, kurulacak silolann yeterli
kapasitede olmasr ve segilen malzemenin her ti.irli.i ig ve drq yrpratrcr etkilere kargr dayamkh
olmasr onem arz etmektedir.

Pirina halrrzlanmn veya silolarrn kullamlmasrnda, pirina ve igerisindeki su

muhteviyatrnrn yafrgh havalar, yi.ikleme bogaltma ve di[er etkenler sebebiyle altct ortamlara
kanqmamasl ve gevreye zarar vermemesi igin gerekli dnlemlerin almmast esasttr.

2,2.Pirinanrn Pirina Tesislerinde Gegici Olarak Depolanmasrna itiqkin Hususlar

Pirina tesislerine getirilen ve do[rudan iglenemeyen pirinamn depolanacafr har,uzlarda
do[ru malzeme segimi, srzdrmazhk sallanmasr ve kapasitenin yeterli olmast drqrnda

maksimum derinlik vb. kriterler aranmaz.

Pirina tesislerinde pirinamn depolanmasr igin kullamlacak havuzlann planlanmast ve

inqasmda, pirina ve igerisindeki su muhteviyatrnrn yafrqh havalar, ytikleme bogaltma ve di[er
etkenler sebebiyle ahcr ortamlara kanqmamasr ve gevreye zarar vermemesi igin gerekli
<inlemlerin almmast esastrr.

2.3. Pirinanrn Taqrnmasrna itigt<in Hususlar

Pirinamn kolayca ytiklenip boqaltrlabilir ve tam stzdrmazhk sa[lanmrg silobas tipinde
ar aglarla tagrnmast sa[lamr.
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