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DAĞITIM YERLERİNE
 

Kanatlı  hayvancılık  sektörünün  gün  geçtikçe  geliştiği  İlimizde  2968  adet  etlik  piliç,  hindi,
damızlık ve  yumurta üretimi yapan  kümes bulunmaktadır. Bunların 2132 adeti etlik piliç üretimi yapan
kümestir. Bilindiği gibi etlik piliç üretimi 2 aylık dönemler halinde yapılabilmekte olup her bir kümeste
5,5-6 dönem/yıl gerçekleştirilebilmektedir. Özetle, 100.000 adet/dönem kapasiteye sahip bir  tesis yılda
600.000  adet  tavuk  üretebilmektedir. Bolu'da  bulunan  ve  etlik  piliç  üretimi  yapan  kümeslerin  dönem
kapasitesi  yaklaşık  40.000.000  adet  civarındadır.  Böyle  olunca  Bolu'daki  etlik  piliç  yıllık  üretim
kapasitesi    yaklaşık  olarak  240.000.000  adet  olmaktadır.   Bu da  yıllık  yaklaşık  500.000  ton  beyaz  et
anlamına gelmektedir. Böyle büyük bir endüstrinin pek çok ana girdileri olması kaçınılmaz olduğu kadar
çıktılarının da olması son derece doğaldır.

Kanatlı  üretiminde  altlık  adı  ile  kullanılan  ve  civciv  gelmeden  önce  yere  serilen  talaş  (zaman
zaman ise pirinç kabuğu olarak bilinen çeltik) ile kanatlı üretimi sırasında oluşan tavuk dışkısı karışımı
her kümesteki 45 günlük piliç üretiminin sonrasında atık olarak ortaya çıkmaktadır. Etlik piliç üretimi
yapan kümeslerde üretilen piliç başına yaklaşık 1,2 kg  atık ortaya çıkmaktadır.

İlimizin  tamamı  dikkate  alındığında  kanatlı  üretimi  sonucu  ortaya  çıkan  ve  halk  dilinde  gübre
olarak ifade edilen yıllık atık miktarı 300.000 ton civarındadır. Bu atığın %22,5 luk bölümü merkez ilçe,
%25  lik  bölümü Mudurnu ve % 37  si Göynük  ilçesinde  yapılan  üretimler  sonucu oluşmaktadır. Geri
kalan %15,5 lik bölüm ise diğer 6 ilçede yapılan üretimlerde oluşmaktadır. İlimizde günlük olarak oluşan
gübre miktarı yaklaşık 1000 ton civarındadır.

Böylesine büyük bir endüstrinin en önemli çevresel sorunu kanatlı üretimi sonrasında ortaya çıkan
gübrenin doğrudan alıcı ortama verilmesi yolu ile suyun, toprağın yani doğanın kirletilmesidir. Kanatlı
sektörü ülkenin hızla artan beyaz et  ihtiyacına cevap verebilmek için büyüme atılımları  içerisinde olur
iken artan üretimin doğal sonucu olarak artan gübrenin bertarafı konusunda da İlimizde önemli yatırımlar
yapılmaktadır. Gelinen bu noktada gübrenin çevreyi, yeraltı ve yerüstü sularını kirleten, etrafa viral ve
bakteriyel tavuk hastalıkları saçan ve depolandıkları açık alanlarda kötü kokular yayan bir atık olmaktan
çıkması zaruri bir hal almıştır.

Kümeslerde oluşan bu altlığın bir bölümü çiftçiler tarafından tarlalarda değerlendirilmekte, büyük
bir kısmı ise  doğaya gelişigüzel bırakılmaktadır. Bu gelişigüzel kullanım İlimiz topraklarının, yeraltı ve
yerüstü su kaynaklarının kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ayrıca hava ve koku kirliliğine sebebiyet
vermektedir. Koku kirliliği toplumdaki yaşam kalitesini düşürmekte ve İlimiz turizmini olumsuz yönde
etkilemektedir.

Bu  nedenle  kümeslerden  kaynaklanan  atıkların  (gübre)  gelişigüzel  bertarafının  önlenebilmesi
amacıyla  bekletilmeksizin  hayvan  yetiştiriciliğinden  kaynaklı  dışkıların  yakıldığı,  geri  kazanıldığı
ve/veya bertaraf edildiği çevre izni/lisansı almış işleme/bertaraf (kompost, gazlaştırma, yakma, biyogaz
vb.) tesislerinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Ahmet ÜMİT
Vali

Bu  doğrultuda  kümeslerden  çıkan  altlık  atıkları  (gübre),  kümes  işletenleri  tarafından
işleme/bertaraf  tesislerine  ekteki  form  doldurulup  imza  altına  alınarak  teslim  edilecek  ve  formun  bir
nüshası kümes işleteni (üretici) bir nüshası da gübre işleme tesisi tarafından denetimlerde ibraz edilmek
üzere 3(üç) yıl süre ile muhafaza edilecektir.

Yapılacak denetimlerde kümeslerden çıkan altlık atıklarını   mevzuata uygun bertaraf  ettiklerini
belgeleyemeyen  işletme  sahiplerine  ve/veya    kümeslerden  kaynaklanan  atıklarını  gelişigüzel  bertaraf
edenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mer'i mevzuat uyarınca yasal işlem uygulanacaktır.

Bu  kapsamda  İl  Tarım  ve  Orman Müdürlüğü  tarafından  İlimizde  bulunan  kanatlı  hayvancılık
sektöründe  yer  alan  tüm  işletmelere  (kanatlı  hayvan  kesimhaneleri,  etlik,  damızlık,  yumurtalık  hindi
kümesleri  vb.),  Çevre  ve  Şehircilik  İl  Müdürlüğü  tarafından  İlimizde  faaliyet  gösteren  hayvan
yetiştiriciliğinden kaynaklı dışkıların yakıldığı, geri kazanıldığı ve/veya bertaraf edildiği çevre izni/lisansı
almış  işleme/bertaraf  tesislerine,   kanatlı hayvan kesimi ve/veya   üretimini yapan entegreler  tarafından
bünyelerinde  bulunan  ve/veya  üretim yaptırdıkları    tüm    işletmelere  gerekli  duyuruların  ve  uyarıların
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ek: Kümes Altlıkları Bertaraf Formu (1 Sayfa)
 

Dağıtım:

Kaymakamlıklara
(İlçe Belediyelerine Kaymakamlıklarca)
Bolu Belediye Başkanlığına
Bolu İl Özel İdaresine
Bolu İl Tarım Ve Orman Müdürlüğüne
Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne
Bolu Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına

 

2 / 2

Adres: Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi No: 54 PK:14300 BOLU
Fax:(374) 270 35 71
e-posta: bolu@csb.gov.tr  İnternet Adresi: http://www.csb.gov.tr/iller/bolu

Bilgi için:Onur AKİFOĞLU
Mühendis

Telefon No:(374) 270 35 73-
1140

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: B13E3FE6-3D12-48D4-8B64-32603803C6BA Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr


