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 1. Altlýðýn iþlenmesinde kompostlama ve biyogaz 

üretimi özendirilmeli ve bu amaçla pilot uygulamalar 

yapýlarak en uygun iþleme sistemleri belirlenmelidir.

2. Geleneksel olarak kullanýlan altlýklarýn yanýnda 

alternatif altlýk materyallerine ihtiyaç vardýr. Bu alanda 

sanayi tipi altlýk üretimi teþvik edilmelidir.

3. Altlýðýn birkaç kez kullanýmýnýn üretici koþullarýnda 

uygulamalý araþtýrmalar ile yaygýnlaþtýrýlmasý 

saðlanmalýdýr.

4. Ülkemizde bol miktarda bulunan zeolit ve asidik 

ponzanýn alt l ýk düzenleyici olarak kullanýmý 

yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.

5. Valilik ve Belediyeler öncülüðünde atýk-altlýk 

toplama merkezleri kurularak, buralara atýk taþýmanýn 

entegre þirketler kanalýyla çevreyi kirletmeyecek þekilde 

uygun araçlarla yapýlmasý ve bu merkezlerde atýklarýn 

gübre veya yakýt olarak kullanýlacak hale getirilmesi 

saðlanmalýdýr.

6. Atýk depolamada terk edilmiþ maden ocaklarý 

öncelikle deðerlendirilmelidir.

7. Atýklarýn çevreye zararsýz hale getirilmesinde ana 

amaç ekonomik karlýlýk olmamalýdýr.

8. Kanatlý dýþkýlarýnýn sektörel hammadde ve gübre 

olarak deðerlendirilmesinde KDV oraný % 18 den % 1' e 

düþürülmelidir.

9. Kanatlý dýþkýlarýndan elde edilen gübrelerin bitkisel 

üretimde kullanýmýna yönelik çiftçi eðitim programlarý 

düzenlenmelidir.

10. Koku probleminin önlenmesi için altlýk yönetiminin 

iyi yapýlmasý ve koku azaltýcý önlemler alýnmalýdýr.

11. Tavuk dýþkýlarýnýn her türlü deðerlendirilmesi 

aþamasýnda temel biyogüvenlik önlemleri saðlanmalý ve 

enfeksiyon riski dikkate alýnmalýdýr.

12. Dýþký ve altlýklarýn depolanmasýnda yüzeysel ve 

yeraltý sularýnýn kirlenmesinin önlenmesi amacýyla 

gerekli tedbirler (sýzdýrmazlýk, üstünün örtülmesi, 

çevresinin tel ile çevrilmesi vb.) alýnmalý, atýklarýn 

toplandýðý yerlerde vahþi hayvan, evcil hayvan, yetkisiz 

insan vs. giriþ çýkýþlarý sýký bir þekilde kontrol altýnda 

tutulmalýdýr.

13. Çevre Kanunu kapsamýnda kurulmasý zorunlu 

olan atýk alým, ön arýtma, arýtma veya bertaraf tesislerini 

kurmayanlar ile kurup da çalýþtýrmayanlara 60.000 Türk 

Lirasý idarî para cezasý verilmektedir. Bu ceza pratikte 

uygulanamayacak kadar yüksektir, cezalar caydýrýcý 

ancak uygulanabilir miktarlarda yeniden düzenlen-

melidir.

14. Ýþletmelerde ölen hayvanlarla ilgili mevzuata 

uyum sýký denetlenmelidir.

15. Çevre düzeni ve imar planlarýnda kanatlý 

iþletmeleri kurulabilmesi için gerekli alanlar ayrýlmalý, 

mevcut kümeslerin bulunduðu alanlara belirli bir 

mesafeye kadar yeni yerleþim yeri yapýlmasýna izin 

verilmemelidir.

16. Kanatlý üretim kapasitesi çok yüksek olan 

illerimizde üretimden kaynaklanan dýþký-atýk-altlýk 

problemlerinin çözümü konusu teþvik( kredi, 

destekleme) kapsamýna alýnmalýdýr.

17. Tavuk dýþkýsýnýn kurutulma, iþlenme, taþýma, 

depolama, topraða enjekte edilmesi gibi alanlarda 

kullanýlan alet-makineler destek kapsamýna alýnmalý, 

organik gübre kullanýmýna ilave destek saðlanmalýdýr.

 18. Kuluçkahane ve kesimhanelerdeki tüm atýklar 

rendering yapýlarak gübre veya diðer hayvanlar için 

zengin bir yem hammadde kaynaðý olarak 

kullanýlmadýr.

19. Kesimhanelerde atýk yönetimi konusunda 

denetim etkinliði arttýrýlmalýdýr.

20. Kanatlý atýklarýnýn bölgede oluþan diðer organik 

atýklarla birlikte iþlenmesi ve iþlem görmeyen dýþký-

altlýklarýn doðrudan araziye uygulanabilirliði 

araþtýrýlmalýdýr. Araþtýrmalara destek saðlayan 

kuruluþlarca bu konunun öncelikli projeler kapsamýnda 

alýnmasý, özel sektör temsilcilerinin de projelerde aktif 

olarak yer almasý saðlanmalýdýr.

21. Paydaþlar arasý koordinasyon ve iletiþim 

güçlendirilmelidir.

22. Entegre iþletmelerle, sözleþmeli üretici atýk 

bertarafýnda müþtereken ve müteselsilen sorumlu 

tutulmalýdýr. Bu kapsamda entegre iþletmeler 

tarafýndan, atýðýný uygun þekilde bertaraf etmeyen 

sözleþmeli üreticiye yeni civciv verilmemelidir.

23. Kanatlý dýþkýlarýnýn gazlaþtýrma yöntemi ile 

iþlenmesi sonucu ortaya çýkan son ürün (biochar); 

gübre katký maddesi, toprak düzenleyici ve yakýt olarak 

deðerlendirilmelidir.

24. Konu ile ilgili yapýlacak mevzuat çalýþmalarýnda, 

ruhsat baþvurusunda bulunan iþletme sahibi 

tarafýndan iþletmeden atýðýn ne þekilde bertaraf 

edileceði belirtilmelidir. Mevcut kurulu iþletmelere de 

bu yasal çerçeveye uymasý noktasýnda makul bir geçiþ 

süreci verilmelidir.

Kanatlý Sektöründe Atýk Sorunu ve Çevresel Etkileri Çalýþtayý 

Sonuç Raporu




