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ÖZET 

Doktora Tezi 

ANKARA İLİ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE 
ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
H. Eylem POLAT 

Ankara Üniversitesi  
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Metin OLGUN 
 
Bu çalışmada, Ankara İli’nde bulunan 476 adet büyükbaş hayvancılık işletmesinde uygulanan 
atık yönetim sistemlerinin yapısal ve fonksiyonel özellikleri yönünden yeterlilik durumları 
araştırılmış, sorunları belirlenmiş ve çeşitli çözüm alternatifleri geliştirilmiştir. Atıkların 
barınaklardan toplanması, depolanması, iletimi ve değerlendirilmesi konularına ilişkin olarak 
Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki düzenlemeler ve yasal zorunluluklar ile 
ülkemizdeki mevcut uygulamalar karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda bölge için uygun 
olabilecek atık yönetim sistem modelleri ve atıkların çevreye en az zararı verecek şekilde 
değerlendirilmelerini sağlamak amacıyla kompost ve biyogaz sistemleri alternatif projeler 
olarak sunulmuştur.  Araştırmanın yürütüldüğü işletmelerde, bir depolama periyodunda ortaya 
çıkan atık miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ölçümler sonucu; 452 kg canlı ağırlıktaki 
yetişkin bir sığırdan elde edilen toplam ortalama katı ve sıvı gübre miktarı 38.4 kg/gün/hayvan 
olarak bulunmuştur. Atık depolama yapılarından alınan gübre örneklerinde ortalama birim 
hacim ağırlıkları 1008 kg/m3 ve ortalama toplam katı madde içeriği %12.1, ortalama toplam 
azot içeriği  %3.4 ve ortalama fosfor içeriği ise %3.5 olarak belirlenmiştir. Farklı barınak 
sistemi, yemleme çeşidi, hayvan ırkı faktörlerinin elde edilen günlük gübre miktarına ve 
içeriğine etki ettiği sonucuna varılmıştır. Betonarme depolama havuzlarından 12 ay depolama 
sonucunda %19.2 azot ve %4.3 fosfor kaybı meydana gelirken, bu değerler sırasıyla, üzeri açık 
toprak havuzlarda %51.1 ve %38.5, yan duvarları betonarme tabanı toprak havuzlarda %42.1 ve 
%19.4 olarak belirlenmiştir. Doğrudan açık alanda yığılan gübreden %92.7 buna karşılık olarak 
kapalı ızgara tabanlı sistemlerde ise %7.7 ‘lik bir toplam azot kaybı gerçekleşmiştir. Mevcut 
atık yönetimi uygulamalarının su kaynaklarına etkisinin belirlenmesi amacıyla, yüzey 
sularından alınan örneklerde ortalama değerler göz önüne alındığında, nitrat seviyesi 
62.9±0.090 mg/L, fosfor seviyesi ise 3.2±0.092 mg/L olarak bulunmuştur.   Yer altı sularında 
ise bu değerler sırasıyla, 21.3±0.088 mg/L ve 0.4±0.086 mg/L olarak belirlenmiştir. Bölgedeki 
hayvancılık işletmelerinden kaynaklanan sıvı atıkların doğrudan yüzey sularına deşarjı, yüzey 
ve yer altı sularında nitrat ve fosfor konsantrasyonlarının artmasına neden olmaktadır. Özellikle 
de yağışlı günlerden sonra bu konsantrasyonlardaki artışın daha da fazla olduğu belirlenmiştir.   
Araştırma sonucunda, bölgede hızla ve kontrolsüz olarak gelişmekte olan büyükbaş hayvancılık 
işletmelerinin çok yakın gelecekte çevreye geri dönüşümü zor olan zararlar verebileceği 
kanısına varılmıştır. Araştırma alanı için uygun olabilecek 5 farklı barınak sistemi 
geliştirilmiştir. Bu sistemlerde uygulanabilecek uygun atık yönetimi elemanlarının tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. Atıkların çevreye en az zararı verecek biçimde değerlendirilmesinin 
gerekliliği doğrultusunda araştırma alanı model alınarak, ülkemizde izlenmesi gerekli stratejiler 
ve öneriler de belirtilmiştir.  
 
2007, 337 sayfa 
Anahtar Kelimeler: Atık değerlendirme, atık depolama, atık işleme, atık yönetimi, biyogaz, 
büyükbaş hayvan barınakları, gübre, kompost, su kirliliği 
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ABSTRACT 

Ph.D. Thesis 

ASSESSMENT OF WASTE MANAGEMENT SYSTEMS  
AT CATTLE BREEDING ENTERPRISES IN ANKARA PROVINCE 

H. Eylem POLAT 

Ankara University  
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Farm Structures and Irrigation  

Supervisor: Prof. Dr. Metin OLGUN 
 
In this study, the sufficiency of structural and functional planning features of waste management 
systems at 476 cattle breeding enterprises in which Ankara Province were investigated, tried to 
determine their problems and developed alternate projects for solutions. Restrictions and 
obligations about waste collection, storage, transfer and utilization in European Union and 
United States compared with applications in our country. At the end of the study, proper waste 
management system models and alternate compost and biogas system project for utilization 
wastes without causing environmental pollution were developed. It was found that mean value 
of solid and liquid waste from cattle has 452 kg live weight, was 38.4 kg/day/animal. This 
value; in semi-open barns 42.1 kg, in fully open systems 39.8 kg, closed and loose housing 
systems 36.3 kg, tie-stall systems 35.0 kg and free-stall systems 33.0 kg were found. It was 
determined that the mean value of unit volume weight of waste sample, was 1008 kg/m3 and 
mean value of total solid of waste of waste sample was %12.1, mean value of total nitrogen was 
%3.4 and mean value of phosphorus was %3.5. It was determined that the differences of barn 
and feeding systems, animal race have effected to the waste characterization and handled waste 
amount from cattle. For 12 months storage, it was found that the nitrogen and phosphorus losses 
from waste storage; in reinforcement concrete %19.2,N and %3.4P, open earthen pond %51.1N 
and %38.5P, concrete wall and earthen floor %42.1N and %19.4P. Although it was determined 
that these losses %7.7 in closed and slotted floor systems, this value has been %92.7 found with 
storage on open areas. To determine the effect of existing waste managements systems to the 
water sources; it has been analyzed nitrate and phosphorus levels in surface water sources 
samples were 62.9±0.090 mg/L N and 3.2±0.092 mg/L found. In underground water sources 
these values were found that 21.3±0.088 mg/L N and 0.4±0.086 mg/L. Liquid wastes from 
cattle breeding enterprises has been directly discharged to surface water sources in this region 
causing nitrate and phosphorus levels have been increased in water contents. Especially after 
rainy days these levels have been increased more than normal conditions.     
At the end of the study, view of the cattle breeding enterprises’ uncontrolled and fast , waste 
management systems may damage to the environment and natural sources in near feature. For 
the research area, 5 appropriate barn systems different from each other were developed. Also 
right waste management system components for 5 different barn systems were designed. Proper 
waste management systems and urgent strategies for this region and our country must have been 
developed. In this study these subject has been explained.  
 
2007, 337 pages 
Key Words: waste utilization, waste storage, waste handling, waste management, biogas, cattle 
barns, manure, compost, water pollution. 
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SİMGELER DİZİNİ 
DK = Kanal derinliği, cm 

BK = Kanal boyu, m 

GY = Normal sıvı gübrenin yığılması, cm/m 

YE = Eşik yüksekliği, cm 

BB = Gübrenin başlangıç yüksekliği, cm 

AY = Gübrenin eşikten aşma yüksekliği, cm 

Gg = Günlük gübre toplamı, ton 

Gh = Ahırda bulunan hayvanların ortalama canlı ağırlıkları, kg 

n = Ortalama canlı ağırlıktaki hayvan sayısı 

N = Motor gücü, kW 

F = Zincirin çekilme kuvveti, kg. 

V = Paletlerin ilerleme hızı, m/dakika 

 µ  = Motorun randımanı, % 

TK = Toplam katı madde, % 

K = Kurutma kabı ile birlikte kuru örneğin ağırlığı, g 

D = Kurutma kabının ağırlığı, g 

B = Kurutma kabı ile birlikte örneğin ağırlığı, g dır 

WV = Bir depolama süresinde oluşan toplam atık hacmi, m3 

TVM = Bir depolama süresinde oluşan toplam gübre hacmi, m3 

TWM = Bir depolama süresinde oluşan toplam atık su hacmi, m3 

TBV = Bir depolama süresinde kullanılan toplam yataklık materyal hacmi, m3 

BW = Havuz genişliği, m 

BL = Havuz alt uzunluğu, m 

d = Depolama havuzu derinliği, m 

V = Toplam depolama hacmi, m3 

Z = Havuz iç yanal eğimi, 

VMD = Bir depolama periyodunda hayvanlardan elde edilen toplam gübre miktarı, m3 

BHB = 454 kg canlı ağırlığına eşdeğer büyükbaş hayvan birimi 

DVM = Günlük gübre üretim hacmi, m3/BHB/gün 

D = Depolama süresi, gün 

BV =  Yataklık materyal hacmi, m3 

WB = Hayvan başına gerekli günlük yataklık madde miktarı, kg/AU/gün 

BUW = Yataklık materyalin birim hacim ağırlığı, kg/m3 

WV = Bir depolama süresinde oluşan toplam katı atık hacmi, m3 

L = Depolama yapısının uzunluğu, m 

WV = Bir depolama süresinde oluşan toplam katı atık hacmi, m3 

WI = Depolama yapısının genişliği, m 
H = Depolama yapısının yüksekliği, m 
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1. GİRİŞ 

Hayvancılık işletmeleri, bitkisel üretim ve hayvansal üretim arasında bir zincir 

oluşturarak doğal dengeyi sağlamaktadırlar. Hayvancılık için gerekli yem üretimi 

topraktan sağlanırken, bitkiden istenilen verimi elde etmede en önemli rol, kontrollü 

olarak tarlaya uygulanan hayvan gübresinin olmaktadır. Gübrenin doğru bir şekilde 

tarlaya uygulanması ve gübrenin bitki ve toprak bakımından yararlı olan besin 

içeriğinden en iyi şekilde yararlanılması, ancak gübrenin barınak içerisinden alınması, 

depolanması gibi atık yönetimi işlemlerinin, farklı iklim ve toprak koşulları altında, 

doğru bir şekilde yapılması ile  gerçekleştirilir. 

Hayvansal atıklar, bitkiler için önemli olan azot, fosfor ve potasyumlu besinlerin 

yanında, çevre kirliliği yaratabilecek ölçüde organik katı madde, çözünemeyen ağır 

metaller, tuzlar, bakteri, virüs, sediment ve diğer mikroorganizmaları da içermektedirler. 

Bu tip atıklar su kaynaklarına karıştığında bir takım kimyasal reaksiyonlara girerek 

sudaki çözünmüş oksijen miktarını azaltmaktadırlar. Bu olay hem su kalitesini 

düşürmekte hem de suda yaşayan canlıların hayatını tehlikeye sokmaktadır (Mielke 

1991). Hayvansal atıkların su kalitesine yaptığı bu etkinin yanında, atıkların içerisindeki 

zararlı maddelerin hava ile taşınması ve havada tabakalar oluşturarak insan ve hayvan 

sağlığını tehlikeye sokması da kaçınılmaz bir sonuçtur (Masse et al. 2002). Bu nedenle 

hayvansal atıkların bitki besin değerinin belirlenmesinin yanında çevreye yaptığı 

etkilerin de araştırılması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Hayvansal üretim 

yapılarında atık yönetiminin uygulanması, çevre kirliliğinin kontrolünde bir anahtar 

olmaktadır.  

Çiftlik gübresinde bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmaların atık yönetimi 

uygulamaları sırasında sağlıklı hayvan ve insanlara bulaşma olasılığı bulunmaktadır. 

Mikroorganizmaların bulaşması doğrudan olabileceği gibi gübrenin araziye 

uygulanması sonucunda akarsulara ve içme suyu kaynaklarına ulaşması yoluyla da 

gerçekleşebilmektedir. Nitekim, katı ve sıvı gübrenin doğrudan doğruya bir akarsuya 
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boşaltılması, gübre depolarından olan sızıntılar ve aşırı gübre kullanımı yer altı ve yer 

üstü su kaynaklarında kirlenmeye yol açabilmektedir. Gübrenin araziye aşırı miktarda 

uygulanması su kirliliğinin yanında topraktaki boşlukların sıkışmasına ve toprak 

yüzeyinin kabuk bağlamasına yol açarak, toprağın fiziksel özellikleri üzerinde de 

olumsuz etkiler yaratmaktadır. Böyle topraklar, bitki gelişimini ve büyümesini de 

engellemektedir. Aşırı gübre uygulaması topraktaki bitki besin dengesini de olumsuz 

yönde etkilemektedir (Anonymous 1996).  

Avrupa Birliği ülkeleri, 70’li yılların başında tarımsal kaynaklı atıkların çevreye zarar 

vermeden uzaklaştırılması ve depolanması konusunda örgütlenme ve mevzuat 

oluşturma yoluna gitmişlerdir. Oysa ülkemizde bu konuda halen özel bir mevzuat 

bulunmamaktadır. Hayvansal atıklar, T.C. Çevre Mevzuatı’nda tehlikeli atıklar başlığı 

altında tanımlanmasına karşın çevreye zarar vermeden nasıl yönetileceği konusunda 

herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Avrupa Birliği’nin bu konuda uyguladığı 

kirleten-öder ilkesi, toplumda yaşayan kişilere zorunlu olarak bir çevre koruma 

sorumluluğu yüklemektedir.  

Ülkemizde 2001 yılı Tarım Sayımı sonuçlarına göre toplam 3 076 649 tarım işletmesi 

bulunmaktadır.,Bu işletmelerin %67.43’ünde hem bitkisel hem hayvansal üretim, 

%30.21’inde yalnızca bitkisel üretim, %2.36’sında yalnızca hayvansal üretim 

yapılmaktadır. Toplam küçükbaş hayvan sayısı 27 551 003, büyükbaş hayvan sayısı 11 

147 438, yumurta tavuğu 14 120 949 ve et tavuğu ise 22 937 391 adettir. Hem bitkisel 

üretim hem de hayvancılık yapan işletmelerde bulunan büyükbaş hayvan sayısı 10 763 

343, küçükbaş hayvan sayısı ise 25 012 190 adettir. Yalnızca hayvancılık yapan 

işletmelerde ise 384 095 adet büyükbaş, 2 538 815 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır 

(Anonim 2004). Bu değerler göz önüne alınırsa, ülkemizde tarımsal faaliyette bulunan 

işletmelerde hayvancılığın yaygın olduğu söylenebilir. 

Ülkemizde kırsal alanlardan büyük şehirlere olan göç artışı, yeni kurulan yerleşim 

birimlerinin tarım alanlarına doğru kaymasına neden olmaktadır. Bunun yanında son 

yıllarda büyük şehirlerin çevresinde kurulan hayvancılık işletmelerinin sayısında ve 
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kapasitelerinde de hızlı bir artışın olması çevre koruma yönünden atık yönetim 

sistemlerinin tasarımının önemini artırmaktadır. 

Ülkemizde, atık yönetimi çalışmaları istenilen seviyelerin çok altındadır. Genel olarak 

tarım işletmelerinin büyük bir bölümünün küçük işletmeler niteliğinde olduğu 

düşünülürse, bu işletmelerde atık yönetimi için gerekli tesislerin kurulması için yeterli 

alanın ve finansman kaynağının bulunması oldukça zor olmaktadır. Atık yönetimi 

konusunda en önemli sorunlar, depolama ve araziye uygulama aşamasında 

yaşanmaktadır. Bitkisel üretim alanlarına fazla miktarda ve kontrolsüz olarak gübre 

uygulanması da toprağın yapısının bozulmasına neden olmakta, verimli topraklar 

verimsiz hale dönüşmektedir.  

Kırsal alanlarda ısınma amacıyla organik atıkların yakılması da ülkemiz için diğer 

önemli bir sorundur. Biyogaz üretimi ile organik atıkların yakılmasını önlenerek, kolay 

temin edilebilen, ucuz, kullanım alanı geniş ve temiz bir enerji kaynağı elde 

edilmektedir. Organik atıkların oksijensiz koşullarda fermantasyonu sonucu metan 

üretimini esas alan bir yöntemle biyogaz üretilirken, işlemler sonucu ortaya çıkan atığın 

da gübre değeri oldukça yüksek olmaktadır. Bu nedenle biyogaz, kırsal alanlarda 

kullanılabilecek en uygun enerji görünümündedir. Diğer yandan, hayvancılık faaliyetleri 

sonucu oluşan atıkların kontrolsüz bir biçimde araziden uzaklaştırılması ile yüzey ve yer 

altı suları kirliliği, koku, uçucu haşere ve salgın hastalıklar olmak üzere bir dizi çevre ve 

insan sağlığı açısından ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Dünyada hayvansal atıklara 

biyolojik ve fizikokimyasal dönüşüm yöntemlerinin uygulanması ile enerji elde 

edilmesi sonucu bu atıkların yararlı ürün haline dönüştürülmesi sağlanmaktadır. 

Biyokütle ve diğer organik atıkların enerji amaçlı kullanılması sonucunda, elektrik ve 

ısınma gibi temel gereksinimlerin karşılanması yanında ülke ekonomisine de kayda 

değer katkılar sağlanmaktadır (Baban vd. 2001). Diğer taraftan çiftlik gübresinde 

bulunan hastalık yapıcı mikroplar ve amonyak kokusu biyogaz tesisinde yok 

edildiğinden geriye kalan gübre insan sağlığı ve çevre kirliliği yönünden bir tehlike de 

oluşturmamaktadır. Hayvansal atıklardan yararlanılarak ilk kez biyogaz üretimi 

İngiltere’de gerçekleştirilmiştir. Bunu 1900 yılında Hindistan Bombay’da kurulan 

biyogaz üreteci izlemiştir. Çin, 1970’li yıllarda biyogaz ile ilgilenmeye başlamıştır. Kısa 
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sürede 8 milyonun üzerinde üretece sahip olarak bu kaynağı en iyi değerlendiren ülke 

konumuna geçmiştir. Biyogaz, 1900’lü yıllarda enerji sıkıntısı çeken ülkelerde önemli 

bir enerji kaynağı olarak görülmüş ve dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde 

İsviçre, Almanya, Danimarka ve Amerika gibi birçok ülkede 1000-10.000 m3’lük büyük 

kapasiteli biyogaz tesisleri başarıyla işletilmektedir. Örneğin Finlandiya toplam 

enerjisinin %15’ini, İsveç %9’unu, ABD %4’ünü bu tür enerjiden sağlamaktadır (Öncel 

vd. 2003). 

Gübrenin çevreye en az zararı verecek biçimde bir başka değerlendirme yöntemi ise katı 

gübreden kompost üretimini gerçekleştirmektir. Kompost sonucu elde edilen gübrenin 

besin değeri de yüksek olduğundan tarım arazilerine daha yararlı olmasının yanında 

üreticisine de gelir sağlamaktadır (Anonymous 1996). 

Atıkların değerlendirilmesinde uygulanan bu iki yöntem işletmelerde bireysel olarak 

uygulanabildiği gibi, bir bölgenin tümünü kapsayacak şekilde de faaliyet gösterebilir. 

Özellikle bu tesislerin ilk kurulum masraflarının yüksek oluşu ve geri dönüşümünün de 

5-6 yıl gibi bir süre alması bireysel olarak sistemin uygulanmasını engellemektedir. 

Özellikle ülkemiz için bölgesel olarak biyogaz veya kompost tesislerinin planlanması ve 

projelerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde çiftlik gübresi üretimine ilişkin olarak kesin değerler bulunmamaktadır. 

Yılın büyük bir kısmında mer’a hayvancılığı yapıldığından bu dönemlerde açığa çıkan 

gübrenin biriktirilmesi söz konusu değildir. Hayvanların barınak içerisinde bulundukları 

dönem ve hayvan varlığı göz önüne alındığında, yılda ortalama 82 milyon ton gübre 

açığa çıkmaktadır. Bunun %81 gibi büyük bir kısmı tavuk ve büyükbaş hayvan 

çiftliklerinden kaynaklanmaktadır. Biyogaz üretimi için en uygun gübre, ısıl değerinin 

ve toplam uçucu katı madde konsantrasyonunun yüksek oluşu nedeniyle, tavuk ve 

büyükbaş hayvanlardan elde edilen gübre olmaktadır (Güngör ve Demirer 2003).  

Kırsal alanlarda hayvansal üretim yapılarının çevreye yaptığı zararlı etkinin kontrol 

edilmesi ve kırsal alandaki halkın bu konularda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Temiz 

hava, iyi kalitede su, her yönden dengeli bir toprak, sağlıklı bir yaşam ve hijyenik bir 
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hayvansal üretim için uygun bir çevre sağlanmalıdır. Yeni teknikler, gelişen teknoloji ve 

daha iyi atık yönetimi sistemlerinin uygulanması ile çevre kirliliğinin kontrol edilmesi 

kolaylaşacaktır. 

Bu çalışmada, Ankara ili Akyurt ve Çubuk ilçelerini kapsayan alanda faaliyet gösteren 

476 adet büyükbaş hayvancılık işletmesinde atık yönetimi uygulamalarının 

değerlendirilmesi, çevre kirliliğine olan etkilerinin araştırılması ve sorunlarına çözüm 

önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut atık yönetimi uygulamaları, ülkemiz 

standartları ve Avrupa Birliği yasaları, düzenlemeleri ve iyi tarım uygulamaları göz 

önüne alınarak değerlendirilmiştir. Araştırma alanı örneğinden yola çıkarak ülkemizdeki 

uygulamalarda görülen eksiklikler ve konuya ilişkin öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 

Tez çalışması; Giriş, Kuramsal Temeller ve Kaynak Özetleri, Materyal ve Yöntem, 

Araştırma Bulguları ve Tartışma ile Sonuç ve Öneriler olmak üzere beş bölümden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde konunun önemi vurgulanmış, Kuramsal Temeller ve 

Kaynak Özetleri bölümünde konu ile ilgili temel esaslar ve önceki çalışmalardan elde 

edilen sonuçlar çok sayıda kaynak verilerek özetlenmiş, Materyal ve Yöntem 

bölümünde ise araştırma materyalinin özellikleri ve araştırmada izlenilen yöntem 

açıklanmıştır. Araştırma Bulguları ve Tartışma bölümünde tezin arazi, laboratuvar ve 

büro çalışmalarından elde edilen bulguların kuramsal temellere ve önceki çalışmalara 

olan uyumlulukları değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Sonuç ve Öneriler bölümünde ise 

araştırmadan elde edilen sonuçlar özetlenerek, araştırma alanı için uygun olabilecek 

öneriler getirilmeye çalışılmıştır.  
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2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ÖZETLERİ 

Araştırmanın bu bölümünde tezin amacına yönelik olarak konu ile ilgili kuramlar ve 

önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.  

2.1 Büyükbaş Hayvanlar için Barınak Sistemlerinin Planlanması 

Büyükbaş hayvan barınaklarının planlanmasında dört farklı barınak sistemi 

kullanılmaktadır. Bunlar; bağlı duraklı, serbest duraklı, serbest ve ızgara tabanlı 

sistemlerdir (Olgun 1991). 

Bağlı duraklı barınaklarda, hayvanların dinlenme, yemleme, sulama ve sağım işlemleri 

bireysel olarak ayrılmış, durak adı verilen alanda yapılmaktadır. Bu sistemlerde hayvan 

gübresi hemen durağın bitiminde ve durak sırası boyunca yapılan idrar kanallarında 

toplanmaktadır (Balaban ve Şen 1988). 

Olgun (1991), bağlı duraklı ahırlarda hayvanların zamanlarının büyük kısmını 

duraklarda geçireceğinden özellikle durak, yemlik, idrar kanalı boyutlarının hayvanlara 

rahat yaşam koşulları oluşturacak şekilde planlanması gerektiğini bildirmektedir.  

Bağlı duraklı sistemlerin kapalı tipte ve barınak iç düzenlemelerinin oldukça detaylı 

olduğu düşünüldüğünde, ilk yatırım masrafları açısından diğer sistemlere göre maliyeti 

fazla olan bir sistemdir. Özellikle besi hayvanlarının vücut ölçülerinin sabit olmaması 

ve bazı durumlarda durak boyutlarının yetersiz kalması bu sistemin bir dezavantajı 

olmaktadır (Wathes and Charles 1994).  

Serbest sistemler, temel olarak üç üniteden oluşmaktadır. Bunlar; dinlenme alanı, 

gezinme alanı ve yemleme alanıdır (Olgun 1991).  
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Bu sistemde gübrenin tabanda 6-12 ay birikimine izin verildiğinden işgücünden tasarruf 

sağlanmaktadır (Bengtsson and Whitaker 1986). Bu sistemde hayvanlar serbest 

olduğundan ayrı bir yemleme, sağım alanına gereksinim duyulmaktadır (Balaban ve Şen 

1988). Tek bir sağım alanında hayvanlar toplu olarak sağıldığından işgücü ve zamandan 

tasarruf sağlanmaktadır (Kumova ve Alagöz 1991). 

Serbest barınaklar, diğer sistemlere göre maliyeti daha az olan sistemlerdir (Anonymous 

1993a). Serbest barınaklar tamamen veya kısmen açık olabileceği gibi, tamamen kapalı 

tipte de planlanabilmektedir. En yaygın uygulaması üç cephesi kapalı, güney ya da 

doğuya bakan cephesi açık, üzeri ekonomik bir çatı malzemesi ile örtülmüş sistemlerdir. 

Açık olan cephenin önünde hayvanların temiz hava ve bol güneşten yararlanmaları için 

gezinme alanı bulunur (Olgun 1991). 

Hardy and Meadowcroft (1986), sert zeminli serbest barınaklarda hayvan başına 

gerekili alanın, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg ve 600 kg canlı ağırlık değerlerine göre 

sırasıyla, 3.0 m2, 3.4 m2, 3.8 m2, 4.2 m2, 4.6 m2 olması gerektiğini bildirmektedirler. 

Tekinel vd. (1988), serbest sistemlerde dinlenme alanında hayvan başına 5.0 – 6.0 m2, 

gezinme alanında ise bu değerleri 10.0 – 15.0 m2 olarak önermektedirler. Hayvanların 

günlük yataklık gereksinimini ise 6-7 kg/hayvan olarak bildirmektedirler.  

Gezinme alanının tabanı beton kaplama olarak yapılmış ise hayvan başına 4.0-5.0 m2 

alan, sıkıştırılmış toprak olarak bırakılmış ise 10.0 – 16.0 m2 düşünülmelidir 

(Anonymous 1986). 

Olgun (1991), serbest sistemlerde hayvanların grup bölmelerinde barındırıldıklarını ve 

bölme alanı değerlerinin 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg ve 600 kg canlı ağırlıklarına 

göre sırasıyla, 2, 3, 4, 5, 6 olması gerektiğini bildirmektedir. Bölme derinlikleri ise yine 

yukarıda belirtilen canlı ağırlıklarına göre sırasıyla 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m ve 10 m 

olarak önerilmektedir.  
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Yemlik genişliklerini, Balaban ve Şen (1988) 0.60 m ile 0.80 m, Ekmekyapar (1981) tek 

taraflı yemliklerde 0.60 – 0.70 m, çift taraflı yemliklerde 0.90 – 1.20 m olması 

gerektiğini bildirmektedirler. Olgun (1991), yemliklerde her zaman yem bulunuyorsa bu 

değerin 0.30 – 0.40 m olmasının yeterli olabileceğini bildirmektedir. Anonymous 

(1980)’da, yemlik ön yüksekliğinin 0.20 m, yemlik arka yüksekliğinin ise 0.40 m olarak 

önerilmektedir. 

Her 40 hayvan için bir suluk planlanmalıdır. Besi sığırlarının su tüketimi 15-30 L/gün 

dür. Her bir sığır için 0.60 m ile 0.70 m suluk uzunluğu yeterli olmaktadır. Suluk 

yüksekliği 0.75 m, genişliği ise en az 1 m olmalıdır. Otomatik suluk kullanılıyorsa her 

10-15 baş hayvana bir otomatik suluk düşünülmelidir (Bengstsson and Whitaker 1986). 

Anonymous (1986), süt sığırlarının günlük su gereksinimlerinin 50-100 L/gün, sağmal 

olmayan sığırlar için 40-60 L/gün, Dana için 35-45 L/gün ve buzağılar için ise 10-25 

L/gün olarak önermektedirler. 

Serbest sistemler, mevsim koşulları uygun olduğunda tamamen açık barınak tipinde de 

planlanabilmektedir. Açık sistemlerde uygun drenaj sistemlerinin kurulması ile çamur 

ve hayvanlarda kirlilik oluşumu engellenebilmektedir (Yücelyiğit vd. 1993).  

Tamamen açık sistemlerde hayvanların kuru kalmasını sağlamak amacıyla küçük 

tepecikler oluşturulmalıdır. Tepeciklerde hayvan başına 2.30 m2 alan bırakılmalıdır. 

Tepeciklerin yüksekliği arazinin konumuna göre değişmekle birlikte 1.9 – 2.5 m, üst 

genişlikleri 1.8 m, kenar eğimleri 4/1, uzunluğuna eğim maksimum %5 olmalıdır 

(Anonymous 1987). 

Serbest duraklı barınaklar, bağlı duraklı ve serbest barınakların avantajlarını birarada 

içeren sistemlerdir. Bu sistemde duraklar yalnızca hayvanın dinlenmesi amacıyla 

yapılmaktadır. Hayvanların yemleme, sağım, bakım işlemleri ayrı alanlarda 

gerçekleştirilmektedir (Balaban ve Şen 1988). 
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Serbest duraklı barınaklar 60 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler için ekonomik 

olmaktadır (Anonymous 1989).  

Serbest duraklı barınaklarda durak boyutları hayvanın yaş ve canlı ağırlığı göz önüne 

alınarak belirlenmelidir. Lindley and Whitaker (1996), durak genişliklerinin 1.00 m ile 

1.20 m; durak uzunluklarının ise 2.00 m ile 2.25 m arasında olması gerektiğini 

bildirmektedirler. Noton (1982), serbest durak genişliklerini 9-15 aylık hayvanlar için 

0.90 m ile 1.00 m, 15 aydan büyük olanlar için 1.00 m ile 1.10 m; durak uzunluklarını 

ise 9-15 aylıklar için 1.7 m ile 1.8 m, 15 aydan büyük hayvanlar için 1.90 m ile 2.10 m 

olarak önermektedir.  

Graves (1994), serbest duraklı sistemlerde gübrenin temizlenmesini kolaylaştırmak 

amacıyla, servis yolu genişliklerinin 2.50 m ile 3.50 m arasında olması gerektiğini 

bildirmektedir.  

Duraklar ile servis yolu arasında 20-25 cm yüksekliğinde ve 10-15 cm genişlikte kenar 

betonu düşünülmelidir. Bu beton duraklaradaki yataklık materyalin servis yoluna 

dökülmesini önlemektedir (Balaban ve Şen 1988).  

Süt sığırı yetiştiriciliği için hijyenik koşulları sağlaması yönünden serbest duraklı 

sistemler daha uygun olmaktadır. Serbest duraklı sistemler planlanırken sağım merkezi 

ile birlikte düşünülmelidir (Fehr 1983). 

Izgara tabanlı sistemler, yataklık kullanımını ortadan kaldırması, gübre temizliği için 

gerekli işgücünden ekonomi sağlaması, birim alanda daha fazla hayvanın 

barındırılmasına olanak vermesi avantajları yönünden, özellikle gelişmiş ülkelerde, 

diğer sistemlere göre daha çok tercih edilmektedirler. Bu sistemin en büyük sakıncası 

ilk tesis maliyetinin yüksek olması ve barınak içi çevre koşullarının denetiminin iyi 

yapılmasının zorunlu olmasıdır (Olgun 1991). Izgara tabanlı sistemler büyük kapasiteli 

besi sığırı yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Demir ve Kumova 1992).  
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Anonymous (1980),  barınak tabanının tamamen ya da kısmen ızgaralı yapılableceğini 

bildirmektedir. Izgaralı sistemlerde hayvanın gübresi ızgaralar arası boşluklardan 

döşeme altındaki depolama yapısına doğrudan iletilir (Ayık 1993).    

Maton et al. (1985), ızgara genişliğini 16 cm, 3.5 cm ile 4.0 cm boşluklu, ızgara 

uzunşluğunu ise 500 kg canlı ağırlığa kadar 3.00 m, 500 kg’dan daha ağır hayvanlar için 

2.5 m olarak önermektedirler. Anonymous (1987)’da ızgara üst genişliği 12 cm ile 15 

cm, alt genişliği 7.5 cm, yüksekliği 15 cm ile 17.80 cm, uzunluğu ise 1.8 m ile 3.0 m 

olarak önerilmektedir.  

Olgun (1991), ızgara tabanlı barınaklarda, hayvanların bölmelerde barındırılması 

durumunda, bölmede barındırılacak hayvan sayısını 15-30 baş arası olarak 

belirtmektedir. Yetişkin sığırlar için ızgara tabanlı barınaklarda hayvan başına 

bırakılacak alan 1.8 m2 ile 2.3 m2 olmalıdır (Maton et al.. 1985).  

Tabanı tamamen ızgaralı barınaklarda hayvanların canlı ağırlığı ve yaşına bağlı olarak, 

150-700 kg canlı ağırlık aralığında, hayvan başına gerekli alan 0.9-2.5 m2 değişmektedir 

(Lindley and Whitaker 1996). 

2.2 Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Tasarımı 

Hayvansal üretim yapılarında atık yönetimi; atıkların barınak içerisinden toplanması, 

depolama yapılarına iletilmesi, depolanması, isteğe bağlı olarak farklı işleme 

yöntemlerinden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını içermektedir (Anonymous 

1996a).  

Hayvansal üretim yapılarında elde edilen atıkların özellikleri, atık yönetiminde 

uygulanacak yöntemin seçimine birinci derecede etki etmektedir. Atıkların özellikleri, 

toplama, iletim, depolama ve diğer işlemlerin niteliğini, bu işlemlerde kullanılacak 

ekipmanların tipini de etkilemektedir. Atık yönetiminde izlenecek yöntemlerin 

seçiminde etkili olan diğer faktörler, hayvanın yaşı, cinsi, canlı ağırlığı, beslenme şekli, 
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barındırma sistemi, kullanılan yataklık materyal miktarı, işletmenin topoğrafik durumu, 

su kaynaklarına ve komşu işletmelere yakınlığı ve finansal durum olarak 

sıralanmaktadır (Barker 1986). 

Seçilen atık yönetimi sistemi, hayvancılığın hangi çeşidi yapılıyorsa yapılsın, her 

aşamada gereksinimleri karşılayacak düzeyde olmalıdır. Bir çok faktör göz önüne 

alındığından, ve atık yönetimi sistemlerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları 

bulunduğundan dolayı hangi sistemin uygulanacağına karar vermek oldukça güç 

olmaktadır. Uygun ve etkili bir atık yönetimi, sistemin başarılı bir biçimde 

uygulanmasının anahtarı olmaktadır (Anonymous 1998a). 

Anonymous (1996a)’da bir atık yönetim sisteminin tasarımı 9 aşamada açıklanmaktadır 

(Şekil 2.1).  

Bir atık yönetimi sistemi, aşağıda belirtilen hedeflerde başarıya ulaşmalıdır 

(Anonymous 1992a); 

- Hayvan sağlığı ile ilgili tesislerde, sağlık koşullarına uygun ve hijyenik bir 

ortam sağlamak. 

- Hava ve su kirliliğini en az düzeye indirmek. 

- İşletmede ve diğer komşu işletmelerde atıkların toz, koku ve zararlı gazlar gibi 

olumsuz etkilerini en az düzeye indirgemek. 

- Yatırım masrafları, nakit akımı gereksinimi, işgücü gereksinimi arasındaki 

dengenin kurulmasını sağlamak. 

Hayvancılık işletmelerinde atık yönetim sistemlerinin planlanmasında toprak, hava, su 

kaynakları ve bitki deseni gibi çevre elemanları ile hayvancılık çeşidi ve buna bağlı 

diğer özellikler öncelikle göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanında sosyal, kültürel 

ve ekonomik faktörler de incelenmelidir (Anonymous 1996). 
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Şekil 2.1 Hayvansal atık yönetimi sistemlerinin tasarım aşamaları (Anonymous 1996)  

Kilmer (1982), organik gübre uygulamalarının toprağın infiltrasyon hızı ve bitki besin 

maddesi içeriğini arttırarak, toprak koşullarını iyileştirdiğini; ancak gübrenin, toprağın 

alım kapasitesinin üzerinde uygulanmaması gerektiğini bildirmektedir. Toprağın 

İşletme sahibinin tercihi de alınarak karar verilmesi 

Problemin tanımı 

Amaçların formulasyonu 

                                              Kaynak araştırması 
 
İşletme tipi         Ekipmanlar 
İşletme büyüklüğü       Mekanizasyon seviyesi 
İşletmenin yeri         Çevre arazilerin durumu 
Mevcut yapılar         Yol güzergahı 
Arazinin kullanma durumu      Kanun, yönetmelik ve standartlar 
Toprak           Su kalitesi 
Topoğrafya         Altyapı durumu 
İklim          Çevredeki kaynaklar    
Jeolojik durum          İşletmenin gelecekteki genişleme durumu 
Bitki deseni         Esneklik 
İşgücü durumu 

Kaynak verilerinin analizi 
 
Üretim 
Toplama 
Depolama 
Olgunlaştırma 
İletim 
Değerlendirme 

Alternatif çözümlerin formülasyonu 

Alternatif çözümlerin hesaplanması 
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infiltrasyon oranını aşan şekildeki gübre uygulamaları yüzey akış ve erozyona neden 

olmaktadır. Böylece bitki besin maddeleri, organik materyal ve bakteriler toprak 

tanecikleri ile birlikte su kaynaklarına karışmaktadırlar. 

Su kalitesinin korunması ve yüzey ve yer altı su kaynaklarının kirlenmesini önlemek 

atık yönetim sistemlerinin planlanmasında oldukça önemlidir. Özellikle nitrat, fosfor, 

tuz, pestisitler, bakteriler ve çeşitli kimyasal maddeler gibi tarımsal kaynaklı  kirleticiler 

yüzey ve yer altı sularına önemli ölçüde zarar vermektedir. Atık yönetim sistemlerinin 

planlanmasında temel amaç; gereksinim duyulmayan fazla miktardaki temiz suyu 

uzaklaştırmak, kirli atık suları bir depolama yapısına veya işleme havuzuna alarak, 

koşullar uygun olduğunda tarım arazilerinde değerlendirmektir. Bunun yanında hayvan 

ve insan sağlığı için çevredeki yüzey ve yer altı sularının periyodik olarak kontrol 

edilmesi gerekir (Wright 1990).   

Demmers et al. (1999) tarafından bildirildiğine göre, atık yönetim sistemleri hava 

kalitesine olumsuz etki etmeyecek şekilde planlanmalıdır. Kapalı barınaklardan, atık 

depolama yapılarından ve çukurlarından ve tarımsal arazilerden kaynaklanan kötü koku 

ve gazlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Amonyak ve diğer gazların yayılımı da sera 

gazı etkisi ve global ısınma yönünden önemlidir.     

Hayvansal atıkların bitkisel üretimde kullanılması atıkların değerlendirilmesi açısından 

oldukça yararlı bir yöntem olmaktadır (Wild 1988). Ayrıca atık depolama alanlarının 

bitkilendirilmesi ile erozyondan korunma ve estetik açıdan iyi bir görüntü sağlanır 

(Dillaha et al. 1988). Atıkların tarım arazilerine uygulanması düşünülüyorsa, toprak ve 

bitki analiz edilmeli, gereken miktarda atık uygulanmalıdır. Aksi durumda toprak yapısı 

bozulur ve bitki için toksik etki yaratır (Sutton et al. 1982).  

Atık yönetim sistemleri yapılan hayvancılık türüne uyumlu olmalıdır. Hayvanlar için 

hijyenik ve güvenli bir ortam oluşturulmalıdır. Atık yönetim sistemlerinin 

planlanmasının yanında barınak planlanması da bu açıdan oldukça önemlidir. Barınaklar 

olası yaralanmalar, böcekler ve parazitlere karşı korunmalıdır (Anonymous 1996).  
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Atık yönetim sistemlerinin planlanmasında tamamen yeni teknolojilerin kullanılması ve 

pahalı yapıların seçilmesi ile başarı sağlanmayabilir. Sistemin başarısı bir ölçüde 

işletme tipine, büyüklüğüne ve işletme sahibinin isteklerinin karşılanmasına bağlıdır. 

Kötü kokunun azaltılması, arazi uygulamalarının en randımanlı şekilde yapılması 

amaçlanmalıdır. Bunun yanında çevre korumaya ilişkin standartlara ve mevzuata 

uyulmalıdır (Anonymous 1995).   

Atık yönetim sistemlerinin uygulanacağı alanda kültürel eserlerin varlığı belirlenmeli ve 

buna karşı önlemler alınmalıdır (Anonymous 1992b). 

Atık yönetim sistemlerinin maliyetleri, buna karşılık sağlanacak yararlar 

hesaplanmalıdır. İşletme, bakım ve yenileme masrafları belirlenmelidir. Hayvansal 

atıkların değeri de hesaplanmalıdır. Atıkların direk olarak, işleme yapılarak veya 

içerisine kimyasal maddeler eklenerek mi uygulanacağı belirlenmelidir. Eğer işleme 

yapılacaksa; atıklar, yataklık materyal, yem maddesi veya enerji eldesi için girdi olarak 

kullanılabilecektir (Anonymous 1997a).  

2.2.1 İşletmelerde ortaya çıkan atıkların özellikleri 

Hayvansal atıklar; katı, yarı katı ve sıvı haldeki gübre ile barınak içerisinde veya 

çevresinde yapılan işlemler (yemleme, su, bakım, temizlik, yataklık materyal) sonucu 

oluşan katı ve sıvı atıkların toplamı olarak tanımlanır (Anonymous 1992a). 

Hayvansal atıkların büyük bir kısmını gübre oluşturmaktadır. Bir hayvan gübresi, 

ortalama olarak %75 su, %17 organik maddeler ve %6 da inorganik maddelerden 

oluşmaktadır. Gübre içerisindeki organik maddelerin önemli bölümünü potasyum, azot 

ve fosfor oluşturur. Bunun yanında, kalsiyum, magnezyum, silisyum, kükürt gibi 

mineraller de bulunmaktadır (Anonymous 2003a). 

Hayvansal atıklar, %20’den daha fazla katı madde içerdiğinde katı, %5 ile %20 arasında 

katı madde içerdiğinde yarı katı ve %5’ten daha az katı madde içerdiğinde sıvı adını 
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alırlar. Katı atıkların içerisinde bir miktar yataklık materyal de bulunur. Sıvı atıklar 

içerisinde ise; barınaklarda ve özellikle de sağım merkezlerinde temizlik ve hayvan 

bakımı işlemlerinden oluşan atık sular bulunmaktadır (Anonymous 2005a).  

Anonymous (1993b)’da, hayvansal atıklar, nem içeriği %95 ve daha fazla ise sıvı, %75 

veya daha az ise katı, %75-%95 arasında ve %25- %5 katı içeriyorsa yarı sıvı veya yarı 

katı olarak adlandırılmaktadır.  

 Smith et al. (2001), %15’ten daha az katı madde içeren atıkların yarı katı bir halde 

bulunduğunu, depolama, iletim ve arazi uygulamaları için, karıştırma ve sulandırma 

işlemleri ile sıvılaştırılması gerektiğini bildirmektedirler. Genel olarak, %15’ten daha 

fazla katı madde içeren, yataklık materyal içeren veya kurutma işlemi sonrası elde 

edilen atıklar, katı olarak değerlendirilmektedir (Shepherd and Webb 2002). 

Çevreden gelen etkiler elde edilen atıkların özelliklerini değiştirmektedir. İklim faktörü, 

yemleme türü ve su tüketimi faktörleri kadar atık hacminde ve atıkların farklı özeliklere 

sahip olmasında birinci derecede etken olmaktadır (Tyson 1995). 

Anonymous (2005a)’da farklı hayvan barınaklarından ve farklı toplama sistemlerinden 

elde edilen atıkların toplam katı madde içerikleri Çizelge 2.1’de verilmektedir.  

 Çizelge 2.1 Atıkların farklı formlarının toplam katı madde, azot ve fosfor içerikleri 

Atığın bulunduğu yer Toplam katı madde , % Toplam Azot, % Toplam Fosfor, % 
Açık sistemde 46 - 67.2 2.18 1.50 
Beton tabandan sıyırma 14 1.53 1.13 
Gübre havuzu 2 0.73 – 1.8 0.16 – 1.2 
Yarı katı  8 1.30 1.13 

Atığın sıvı, katı veya yarı katı bir durumda olması, atık yönetimi için seçilecek 

ekipmanların türünü etkilemektedir. Bu nedenle hayvancılık işletmelerinden elde edilen 

atıkların bir takım özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Atık yönetimi sistem tasarımı 

için, belirlenmesi gereken hayvansal atıkların karakteristik özellikleri Çizelge 2.2’de 

verilmiştir (Day 1988).  
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Çizelge 2.2 Atık yönetimi için gerekli olan hayvansal atıkların karakteristik özellikleri  

Hayvansal Atıkların Özellikleri 
Fiziksel Özellikler Kimyasal Özellikler 
Ağırlık, kg 
Hacim, L 
Nem içeriği, % 
Toplam katı madde, % 
Uçucu madde, % 
Kül oranı, % 
Çözünemeyen katı madde, % 
Çökelen katı madde, % 

Toplam amonyak, mg/L (NH3 + NH4) 
Amonyak azotu, mg/L (NH3 – N) 
Amonyum azotu, mg/L (NH4 – N) 
Toplam Kjeldahl azotu, mg/L [organik N + (NH3 + NH4)] 
Nitrat azotu, mg/L (NO3 – N) 
Toplam nitrat, % N 
Fosfor, % P 
Potasyum, % K 
Biyolojik oksijen gereksinimi (BOD5), kg O2 
Kimyasal oksijen gereksinimi (COD), kg O2  

Barınaklardan elde edilen gübrenin özellikleri hayvanın yaşı ile sıkı bir ilişki 

içerisindedir. Genç hayvanlar, yedikleri yemdeki besin maddelerini kendi vücut yapıları 

için kullandıklarından, dışkıları besin maddelerince fakirdir. Yaşlı hayvanlardan elde 

edilen gübre ise besin maddesi, özellikle de azot bakımından zengindir (Husted 1997).  

Kemppainnen (1989), hayvansal atıkların farklı özellikte olmasının, hayvanın cinsi, 

türü, yaşı ve yem rasyonuna bağlı olduğunu, yemlerin sindirilme kolaylığı, protein ve lif 

içeriği hayvanlardan elde edilen gübrenin miktarına ve içeriğine etki ettiğini ve lif 

içeriği yüksek, yoğun kaba yemle beslenen hayvanların, yüksek konsantrasyonlu yemle 

beslenen hayvanlardan ortalama olarak %18-20 daha fazla gübre verdiklerini 

bildirmektedir. 

Hayvan barınaklarından gübrenin dışarı alınmasında kullanılan yöntemler de elde edilen 

gübrenin özelliğine etki eder. Yıkama yöntemi ile barınaktan toplanan gübre 

sulandırıldığından, yarı sıvı veya sulandırma suyu miktarına göre sıvı bir formdadır. 

İletim, depolama gibi atık yönetim elemanlarının, gübrenin elde edilme özellikleri göz 

önünde bulundurularak seçilmesi ve planlanması gerekir (Lorimor et al. 2001). Genel 

olarak, gübrenin yıkanarak barınaktan depolama yapısına iletildiği sistemlerde hayvan 

başına oluşan atık su miktarı ortalama 2.09 L/gün/BHB’dir. Yataklıklı sistemlerde ise 

gübre daha çok katı formda elde edilir (Van Horn et al. 1994). Çizelge 2.3’de farklı 

türdeki hayvanların gübre üretimleri ve gübre özellikleri verilmiştir.  
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Çizelge 2.3 Farklı türdeki hayvanların gübre üretimleri ve gübre özellikleri (Anonymous 1992a) 
 

Besin İçeriği, kg/gün Hayvan 
Türü 

Canlı 
ağırlık, kg 

Toplam gübre 
üretimi, kg/gün 

Katı madde 
içeriği, % 

Yoğunluk, 
kg/m3 N P2O5 K2O 

Süt sığırı 454 39 12.7 992 1.8 0.8 1.5 
Besi sığırı 454 28 11.6 960 1.5 1.1 1.3 
Koyun 45 1.8 25.0 1040 0.2 0.6 0.17 
Yumurta 1.8 0.9 25.2 960 0.01 0.01 0.06 
Broiler 0.9 0.6 25.2 960 0.01 0.01 0.06 

Fulhage and Pfost (2000), hayvanın canlı ağırlığının yaklaşık %8 ila %10’u arasında 

gübre üretimi olduğunu bildirmektedirler. 

Anonymous (1998b), ortalama günlük katı gübre üretim miktarlarını, besi sığıları için 

30 kg, danalar için 22 kg, süt sığırları için 38-68 kg, 1-2 haftalık buzağılar için 8.5 kg 

olarak bildirmektedir.  

Hayvanlardan elde edilen gübre miktarının hesaplanmasına ilişkin bir çok çalışma 

yapılırken, mevcut durumda barınaklardan ne kadar gübre üretildiğine ilişkin az sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Powell et al. (2005), özellikle açık sistemlerde, doğru bir atık 

yönetim planlaması için ne kadar atık üretildiğinin bilinmesinin yanında, açığa çıkan 

hayvansal atıkların kayba uğramadan ne kadarının toplandığı ve ne kadarının da arazi 

uygulamasında yararlı olabileceği çalışmalarının da yapılması gerektiğini 

bildirmektedirler. Yaptıkları bir çalışmada, topoğrafik ve yapısal farklılıkları olan (açık 

ve yarı açık) 54 süt sığırı işletmesinde elde edilen atık miktarlarının bir karşılaştırması 

yapılmıştır. Sonuçta, eğimin çok fazla olduğu tepelik alanlarda bulunan açık 

barınaklardan elde edilen gübrenin (toplam sürüden elde edilmesi gereken gübrenin 

%56’sı), dalgalı eğime sahip yerlerdeki (%72) ve düz arazilerdeki açık ve yarı açık 

barınaklardan (%68) elde edilen gübreden daha az olduğu belirlenmiştir. Bağlı duraklı 

sistemlerde, serbest duraklı sistemlere göre %28 oranında daha fazla gübre elde 

edilmektedir. Bunun yanında işletmelerdeki hayvan sayıları ile elde edilen gübre 

arasında da doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Hayvan barınaklarından elde edilen atıkları sadece gübre olarak değil, bunun yanında 

yataklık materyal, atık sular, çeşitli işlemler sonucu oluşan toz, kirletici maddeler ve 

toprak olarak da değerlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle atık yönetim sistem 
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planlamasının ilk aşaması ne kadar katı ve sıvı atığın üretildiğini hesaplamak olmalıdır 

(Fulhage et al. 2001). 

Hayvancılık işletmelerinde yataklık olarak farklı materyaller kullanılmaktadır. 

Uygulamada en çok kullanılan yataklık materyallerin birim hacim ağırlıkları Çizelge 

2.4’de verilmektedir. Hayvanlardan elde edilen toplam gübre hacmi bulunurken, 

kullanılan yataklık hacminin yarısı ve hayvanlardan elde edilen gübre hacmi toplanır.  

Çizelge 2.4 Hayvancılık işletmelerinde kullanılan farklı yataklık materyallerin birim hacim ağırlıkları 
(Anonymous 1996) 

Materyal  Birim hacim ağırlığı, kg/m3 

Kuru ot 4.25 
Saman 2.50 
Odun artıkları 9.00 
Talaş 12.00 
Toprak 75.00 
Kum 105.00 
Kireçtaşı  95.00 

 

Çizelge 2.5’de süt hayvanlarının günlük yataklık materyal gereksinimleri verilmiştir. 

Çizelge 2.5 Sığırların günlük yataklık materyal gereksinimleri (Anonymous 1996) 

Yataklık gereksinimi, kg/gün/BHB Materyal  
Bağlı duraklı sistem Serbest duraklı sistem Serbest sistem 

Kuru ot veya saman 
Odun artıkları veya talaş 
Toprak, Kum, Kireçtaşı  

5.7 
 

2.7 
3.1 
1.5 

11.0 

Hayvanlardan elde edilen gübrenin özelliğini etkileyen diğer bir faktör ise, hayvanların 

beslenme şeklidir. Genellikle yedirilen yemlerdeki organik maddenin ve azotun %50’si, 

fosforun %60’ı, potasyumun %70’i dışarı atılır (Mugwira 1997). Bu nedenle, kaliteli 

yemlerle, yani yüksek oranda besin maddesi kapsayan yemlerle beslenen hayvanlardan 

elde edilen gübre, saman, kepek ya da kalitesiz ot ile beslenen hayvanlardan elde edilen 

gübrelerden daha değerli olmaktadır (Kacar 1990). 

Aynı tür içindeki hayvanlardan elde edilen atıkların özellikleri bile değişim 

göstermektedir. Yapılan bir çalışmaya göre, gebe bir hayvan ile laktasyon dönemindeki 
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bir hayvanın atık üretim hacimleri ve atıkların kimyasal kompozisyonları birbirlerinden 

farklı olmaktadır (Anonymous 2003a). Farklı yem ve su tüketimi atık hacmini ve atık 

maddenin içeriğini etkilemektedir. Külling et al. (2002) tarafından yapılan bir 

çalışmada, mısır silajı ile beslenen holştayn ırkı sığırlarından elde edilen gübre miktarı, 

saman ve ot ile beslenen holştayn ırkı sığırlardan %15.7 daha fazla olarak bulunmuştur.  

Yem artıkları, barınaklardan toplanan gübrenin organik madde içeriğine önemli 

derecede etki eder. Özellikle yem içeriğindeki maddeler ve yemin kalitesi hayvansal 

atıkların besin değerinde önemli rol oynamaktadır (Petersen et al. 1998). Bunun yanında 

suluklardan yayılan su miktarı da kontrol altına alınmalıdır. Ortama yayılan fazla su, 

gübrenin nem içeriğine etki edeceğinden, seçilen atık yönetimi sistemi ekipmanlarının 

başarısızlığına yol açar. Suluklara yeterli boyutlar verilmeli ve suyun çevreye yayılması 

önlenmelidir (Anonymous 1993b).  

Yemdeki proteinin %20’si katı atıklarla, %80’i ise sıvı atıklarla vücuttan dışarı 

atılmaktadır. Atılan protein miktarı yemin toplam protein miktarının 2/3’ünü 

oluşturmaktadır. Hayvanın metabolizmasına bağlı olarak katı ve sıvı oranları 

değişmektedir (Henry and Dourmand 1992). 

Toprak, gübrenin içeriğini değiştiren doğal bir materyaldir. Yemleme alanları ve 

meralardan toplanan gübre içerisinde bol miktarda bulunur. Toprak ve inorganik 

maddeler barınaklardan toplanan gübre içerisinde çözünemeyen katı madde olarak 

kalırlar (Anonymous 1996).   

Hayvan gübresi ve yataklık materyaller dışında, silaj tesislerinden gelen atık sular da 

atık yönetimi içerisinde gözönüne alınmalıdır. Atık suyun hacmi ve kompozisyonu da 

silaj yapılan maddenin çeşidine ve kuru madde içeriğine bağlı olmaktadır. Çizelge 2.6’ 

da silaj maddesinin kuru madde içeriğine göre üretilen sıvı atık hacimleri verilmiştir 

(Anonymous 1992a). 
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Çizelge 2.6 Silaj maddesinin kuru madde içeriğine göre sıvı atık miktarı  
 
Silaj maddesinin kuru madde içeriği, 

% 
Üretilen sıvı atık,  

L/ton 
10 – 15 360 – 450 
16 – 20 90 – 100 
21 – 25 0 – 90 

Süt sığırlarından elde edilen gübrenin miktarı ve özellikleri; hayvanın yaşına ve cinsine 

bağlı olarak değişim gösterir. Yem artıkları gübrenin katı madde içeriğini etkiler. Gübre 

içerisinde %10 oranında yem artığı bulunuyorsa, bu değer toplam katı madde içeriğinde 

%40 olarak kendini gösterir (Castillo et al. 2000). Süt sığırları için düzenlenen 

duraklarda sürekli olarak yataklık materyal bulunur. Yataklık materyal miktarı da süt 

sığırı gübresinde oldukça önemlidir (Kleeck 2005). Sağım merkezi atıkları (süt odası, 

sağım yeri ve bekleme alanı), atık hacminin %60’ını oluşturur. Toplam katı madde 

içeriğinin ise %15’ini oluşturur. Sağım merkezinden gelen sulandırılmış atıkların 

özellikleri, barınaklardan toplanan gübreden oldukça farklı olmaktadır (Bates and 

Machmeier 2002).  

Sağım merkezlerinde, bir hayvan için günlük 30-40 L temiz su kullanılır. Yüzdürmeli 

yöntemler ve otomatik sistemler kullanılıyorsa, bu değer 600 L/gün/hayvan olmaktadır. 

sağım merkezinde kullanılan suların %10’u sağım yeri, %30’u hayvanların temizliği, 

%50’si gübre temizliği ve %10’u da diğer işlemler için kullanılmaktadır. Sağım 

tesislerinin tasarımında oluşacak atık sular mutlaka göz önüne alınmalıdır. Hayvan 

sayısı arttıkça hayvan başına daha az su kullanılmaktadır. Çünkü sağım ekipmanlarının 

yıkanması için gerekli su miktarı değişmemektedir (Anonymous 2005a).  

Atık işleme havuzları çok fazla miktarlarda gübreyi depolamaktadırlar. Anaerobik 

işleme havuzlarında eklenen toplam katı maddenin her kg’ının %0.16’sı çökelen 

maddedir. Bu değer 450 kg canlı ağırlığındaki bir hayvan için yılda 8 m3’e eşittir 

(Fullhage and Pfost 1999a).  

Sadece sağım merkezinden gelen atıksular işleme havuzuna alınıyorsa, atık karışımı 

oldukça sıvı bir formda olacaktır. Aerobik işleme bu tip atıklarda tercih edilmelidir. 

Çökelme hızı bu tür havuzlarda daha yavaş olmaktadır (Anonymous 1996).  
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Besi sığırlarından elde edilen gübrenin miktarı ve özellikleri, çoğunlukla yemleme 

alanlarından elde edildiği için oldukça değişkendir. Bu değişkenliğe etki eden faktörler; 

iklim, yem çeşidi, yemleme alanının yüzey malzemesi, hayvan yoğunluğu ve temizleme 

sıklığı olarak sayılabilir (Anonymous 1999a). Tabanı sıkıştırılmış toprak olarak 

bırakılan yemleme alanlarında gübre, toprak ile karışmış bir halde bulunur (Jansen 

1996). Yemleme alanında etrafa yayılan yem artıkları da elde edilen gübre içeriğinde 

önemli bir paya sahiptir (Poulsen et al. 2001). Açık alanlarda meydana gelen yüzey akış 

karakteristikleri de değişkenlik gösterir. Kaplanmış yüzeye sahip açık alanlardan toprak 

yüzeylere göre daha fazla akış meydana gelir (Smith et al. 2001).  

Katı gübre, yarı katı gübreye göre daha az besin değerine sahiptir. Bunun nedeni, 

bitkinin alabileceği nitrat konsantrasyonunun daha az olmasıdır (Brundin and Rodhe 

1994, Andersen et al. 1999). Buna ek olarak, depolama ve arazi uygulaması sırasında 

%20 – 80 gibi çok yüksek miktarlarda azot kaybı meydana gelmektedir (Eghball et al. 

1997, Pain et al. 1998). 

Hayvansal üretim yapılarında oluşan taze atıkların farklı özelliklere sahip olmasının 

yanında; barınak içerisinden alınıp, depolanan ve olgunlaştırılan atıklar da atık yönetimi 

işlemleri sırasında bir takım özellikler kazanır ya da kaybederler (Pfost et al. 2000). 

Atıklardaki en önemli değişim, depolama sırasında karıştırma ile fiziksel ve kimyasal 

olarak meydana gelmektedir. Kapalı depolama yapılarındaki atık içerisinde, mikrobiyal 

aktivitelerin artması ile inorganik azot miktarı fazlalaşır. Bu olay, atıklarda kimyasal bir 

değişim meydana getirmektedir. Üstü açık olarak toprak üstünde veya tanklarda 

depolanan atıklar içerisinde oluşan amonyak ise atmosfere geçmektedir. Atıklardaki bu 

tip bir kayıp, rüzgar ve sıcaklık gibi hava koşullarına bağlı olmaktadır. Bu şekilde kapalı 

depolara oranla ortalama olarak %68 daha fazla azot ve fosfor kaybı meydana 

gelmektedir. Azot kaybeden hayvan gübresi bitki besin değeri açısından yararsız 

duruma gelmektedir (Fulhage et al. 2002). 

Hayvansal atıkların mikrobiyolojik özellikleri, atıkta üreyen ve gelişen 

mikroorganizmalara bağlıdır. Mikroorganizmaların gelişimi, sıcaklık, pH seviyesi, 

ortamda oksijenin olup olmaması ve mikroorganizmalar tarafından temel besinlerin 
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kullanılabilirliliği gibi faktörlerden etkilenmektedir. (Day 1988), mikroorganizmaların 

çeşidinin ve miktarının atığın kirlilik oluşturma potansiyelini, depolanmasını ve 

kimyasal kompozisyonunu etkilediğini bildirmektedir.  

Hayvan gübresinde toprak yapısını düzenleyici ve bitki besin gereksinimini karşılayan 

azot, fosfat ve potasyum bulunmaktadır. Kaur et al. (2005) tarafından yapılan bir 

çalışmada, düzenli ve dengeli uygulanan organik gübrenin, ticari gübrelere göre toprak 

yapısını %38 daha fazla düzenlediği ve iyileştirdiği belirlenmiştir. 

Sığır gübresinin kimyasal özellikleri yem içeriğine, toplama, iletim, depolama gibi 

sistemlerin tipine göre farklılık gösterir. ( Kemppainnen 1989, Mugwira 1997).  

Atıkların toprak ve bitki için besin değeri; toplama, depolama vb. işlemler sonucu kayba 

uğramaktadır (Anonymous 1996). 

Kapalı barınaklarda gübrenin fosfor içeriği açık barınaklara göre %40 daha yüksek 

olmaktadır. Aynı şekilde konsantre yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen 

gübrenin de fosfor içeriği daha fazla olmaktadır. Atıkların yığın şeklinde veya 

havuzlarda depolanması koşulunda da, barınak tabanında biriktirilen gübreden daha 

fazla fosfor içerdiği belirlenmiştir. Yataklık materyalin gübreye eklenmesi ile gübrede 

azot konsantrasyonu azalmaktadır. Bunun yanında C:N oranı artmaktadır. Gübrenin 

rengi, depolama süresi ve azot konsantrasyonu arasında da bir ilişki bulunmaktadır 

(Lekasi et al. 2003). 

Poulsen et al. (2001), ızgara tabanlı sistemlerde diğer sistemlere göre daha fazla 

miktarda sıvı formda atık elde edilmesine karşın bitki besin içeriği diğer sistemlere göre 

%28 daha düşük olduğunu bildirmektedirler. Møller et al. (2000), ızgara tabanlı 

sistemlerde elde edilen atıkların besin değerinin optimum bir biçimde kullanılabilmesi 

ve iletim – taşıma maliyetlerinin azaltılması amacıyla katı ve sıvı atıkların birbirinden 

ayrılması gerektiğini bildirmektedirler. Yaptıkları çalışmada, taşıma maliyetlerinin 

%50’ye kadar azaldığı belirlemişlerdir.  
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Hayvan barınaklarında atık yönetim sistemleri ve yemleme sistemlerinin azot kaybına 

olan etkisi araştırılmıştır. Serbest duraklı sistemlerde, kapalı ve bağlı duraklı sistemlere 

göre %40 daha yüksek azot kaybı meydana gelmiştir. Bunun yanında azot içeriği olarak 

yüksek proteinli yemlerle beslenen hayvanların gübre örneklerinde, mısır silajı ile 

beslenen hayvanların gübrelerine göre %8.6 daha fazla azot bulunmuştur (Swenson and 

Gustafsson 2002).  

Cedeberg and Bengström (1999) tarafından yapılan bir çalışmada, hayvansal atıklardan 

depolanma sırasında %27, araziye uygulanmasında %37, havalandırma ile %24 ve 

merada %12’lik azot kaybı meydana gelmektedir. 

2.2.2 Atık toplama ve iletim sistemleri 

Hayvansal üretim yapılarında barınak içerisinde biriken gübrenin dışarı alınması, 

hayvan ve insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Hayvansal atıklar, mekanizasyon 

türüne göre, mekanik temizleme sistemleri ve hidrolik temizleme sistemleri ile barınak 

içerisinden alınır. Mekanik temizleme sistemleri katı atıkların, hidrolik temizleme 

sistemleri ise sıvı atıkların barınak içerisinden temizlenmesinde kullanılmaktadır 

(Anonymous 2003b).  

Sıvı atıkların barınak içerisinden alınmasında kullanılan hidrolik temizleme 

sistemlerinin mekanik sistemlere göre avantajları, enerji tüketimi olmaksızın atıkların 

doğal akıcılığı sayesinde iletilebilmesi ve özellikle ızgaralı zeminlerde, işgücünden 

tasarruf sağlanmasıdır. Dezavantajları ise, barınak içerisinde istenilen iklim koşullarının 

her zaman sağlanmasının zorluğu, gübre deposunda ortaya çıkan zararlı gazlar ve 

sistemin bilinçsiz uygulanması sonucu koku, su kaynaklarının kirlenmesi gibi olumsuz 

çevre koşullarının oluşması olarak sayılabilir. Bu dezavantajların yarattığı olumsuz 

koşullardan kaçınmak için sıvı atıkların toplandığı kanalların, ızgaraların ve depolama 

yapıları gibi tesislerin iyi tasarlanması ve kaliteli bir şekilde inşa edilmesi gerekir 

(Fulhage and Pfost 1999b,c,d).  
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Sıvı atıkların barınak içerisinden alınmasında iki yaklaşım yapılmaktadır. Birincisi sıvı 

atıkların belirli bir eğimdeki  kanallardan, yıkama suyu da kullanılarak, doğrudan 

depolama yapısına iletilmesidir. Kanal genişliği; barınak tipi, boyutları ve planlama 

sistemi ile kullanılan yıkama suyu miktarına göre değişmektedir. Izgara altında bulunan 

kanallar genellikle bina taban alanının en az 1/3’ini kaplamalıdır. Serbest duraklı süt 

sığırı barınaklarında ve sağım tesislerinde 1.20 m’den daha geniş açıklıklı kanallar 

tasarlanmalıdır. Bu sistemin etkin çalışabilmesi için, sürekli olarak yıkama suyunun 

hazır bulundurulması gerekir. Temiz su ya da barınaktan toplanan sıvı atıkların bir 

havuzda çökeltildikten sonra elde edilen sıvı, yıkama suyu olarak kullanılmalıdır. Bu iki 

durumun da avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Temiz suyun kullanılması pahalı 

olması ile birlikte, büyük hacimlerde havuzlara, sürekli ve yeterli bir su kaynağına 

gereksinim vardır. Bunun yanında temiz suyun kullanılması barınak havasını da 

temizleyeceğinden hayvanlar için daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam yaratılmış olur. 

Arıtma sistemlerinden gelen suyun kullanılması ile sıvı atıkların içeriğindeki tuz 

konsantrasyonu, havadaki amonyak ve diğer zararlı gazların miktarı artış gösterebilir. 

Sıvı atıkların alınmasında uygulanan ikinci yöntem ise kısa veya uzun periyotlarda 

atıkların ızgaralar altındaki depolarda biriktirilmesidir. Depolar, kısa dönemde 7 gün 

veya daha az, uzun dönemde ise 4-6 ay depolama sağlayabilecek kapasitede 

tasarlanmalıdırlar (Fullhage 1994). 

Hayvanlardan elde edilen sıvı gübrenin özelliği diğer akışkanlardan oldukça farklıdır. 

Normal akışkanlarda itme gerilimi ile akıcılık doğru orantılı olarak artarken, sıvı 

gübrenin akabilmesi için itme geriliminin belirli bir sınır değerini (10 N/m2) aşması 

gerekmektedir. Çünkü sıvı gübre yarı plastik özellik göstermektedir. Sıvı gübre, 

kolloidal parçalar içerir. Akıcılık özelliği ise, kolloidal parçaların tuttukları su oranında 

artar. Durgun durumdaki sıvı gübrenin, akıcı konumdaki sıvı gübreye oranla viskozitesi 

daha yüksektir. Sıcaklık, bekletme gibi faktörler gübrede biyolojik ayrışmaya neden 

olarak, gübrenin kuru madde içeriğini değiştirmeden viskoziteyi azaltıcı etki gösterirler. 

Sıvı gübrenin bu özellikleri, gübre kanallarının tasarımında göz önüne alınmalıdır 

(Zhang et al. 2003). Sıvı gübrede iç sürtünmeyi azaltmak için yem artıklarının gübreye 

karıştırılmaması gerekmektedir. Barınak sıcaklığı normal değerlerden düşük 

olmamalıdır. Dış sürtünmenin azaltılması için ise kanal yüzeylerinin düzgün, pürüzsüz 
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ve kanal kesitinde akışı engelleyecek çıkıntılar bulunmamalıdır (VanDavender and 

Langston 2000).  

Barajlı yüzdürme yöntemi; barınak içerisinde bulunan sıvı gübre kanalının çıkışında 

sürgülü bir kapak bulunur. Bu kapak kapalıyken kapasitesine göre biriken gübre, kapak 

açıldığında depoya aktarılır. Gübre karışımının çabuk bir şekilde akabilmesi için kapak 

hızlı bir şekilde açılmalıdır. Kanal tabanında arta kalan gübre artıkları da su ile 

yıkanabilmektedir. Yıkama suyu, hayvan başına günde 10-20 L olmalıdır. Bu yöntem 

için kullanılan dikdörtgen kesitli kanalların eğimi % 0.5 olmalıdır (Fulhage and Pfost 

1999e).  

Serbest yüzdürme yönteminde iletim, kapaklı sistemde olduğu gibi kesikli değildir. 

Akışı sağlamak için yıkama suyuna gereksinim yoktur. Kanal tabanları eğimsizdir. 

Kanalın gübre deposu ile birleştiği yere 12-15 cm yükseklikte eşik yerleştirilir. Böylece 

eşik seviyesine kadar biriken gübre, kayma yüzeyi oluşturur ve gübrenin hidrostatik 

basıncı iç ve dış sürtünme kuvvetlerini yendiği anda, depoya doğru sürekli bir akış 

gerçekleşir (Fulhage and Pfost 1999f).  

Sıvı gübrenin kanalda hidrostatik basıncı yenerek düzgün akabilmesi için kanal derinliği 

ile kanal boyunun uyum içerisinde olması gerekir. Kanal boyuna bağlı olarak kanal 

derinliği aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır. Hesaplamada kullanılan bazı değerler 

Çizelge 2.7’de verilmiştir (Ayık 1997).  

YEBYKK AYBGBD +++×−= )2(    (2.1) 

DK = Kanal derinliği, cm 

BK = Kanal boyu, m 

GY = Normal sıvı gübrenin yığılması, cm/m 

YE = Eşik yüksekliği, cm 

BB = Gübrenin başlangıç yüksekliği, cm 

AY = Gübrenin eşikten aşma yüksekliği, cm 
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Çizelge 2.7 Serbest yüzdürme yönteminde kanal hesaplamalarında kullanılan bazı değerler  

Barınak tipi BB 

cm 

GY 

cm/m 
AY 

cm 
Süt sığırı 40 1.5 10 – 20 
Besi sığırı 55 2.0 10 – 20 

Barınak tipi ve kanal boyuna göre en düşük kanal derinlikleri ise Çizelge 2.8’de 

verilmiştir. 

Çizelge 2.8 Barınak tipi ve kanal boyuna göre en düşük kanal derinlikleri, cm (Ayık 1997). 

Kanal Boyu, m Barınak tipi 
15 20 25 30 35 40 

Süt sığırı 85 100 110 120 130 140 
Besi sığırı 75 80 90 100 110 120 

Sıvı gübrenin sürekli olarak akmasını sağlamak amacıyla kanal boyu 30 m’yi 

aşmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Zorunlu durumlarda ise, sıvı gübre kanalları 

tabanları ana kanaldan daha düşük düzeyde olan enine kanallara bölünmelidir 

(Anonymous 2005b).  

Sıvı atıkların iletilmesi ve karıştırılması için güçlü, özel sıvı gübre pompalarından 

yararlanılır (Anonymous 1993c). 

Sert zeminlerde, belirli bir eğim verilmiş barınak tabanı gübrenin kanallara veya 

ızgaralara doğru akmasını kolaylaştırır. Barınak taban eğimi %4’ten fazla olduğunda 

hayvanlarda ayak sorunlarına neden olur (Van Horn et al. 1994). Basamaklı halde 

verilen eğimli yüzeylerde traktörler vb. diğer araçlar güvenli ve etkili bir şekilde 

çalışamazlar. Barınak tabanı kuru ve eğimi %4’ten az olmalıdır (Anonymous 1996). 

Barınak tabanı için en uygun malzeme beton malzemedir. Genellikle 10 cm kalınlığında 

olur fakat ağır araçlar bina içine girecekse bu kalınlık hem barınak tabanında hem de 

depolama yapılarının tabanında en az 15 cm olmalıdır (Fullhage and Pfost 2002). 

Küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerinde yapılan dar ve sığ kanallar atıkların 

toplanmasında kullanılabilir. El ile kanallara sıyrılan atıklar, kanallar aracılığıyla 

doğrudan barınak dışına taşınır. Bu kanallarda, durak sıraları boyunca atıklar toplanır ve 



 27

kanal sonunda bulunan daha derin ve geniş toplayıcı kanallara ulaştırılarak barınak 

dışına taşınmaları sağlanır. Dikkat edilecek noktalar; kullanılan kürek ya da kazıyıcı 

materyalin kanal genişliği ile uyumlu olması, her gün koku oluşmaması için temizliğin 

yapılması ve hayvanlardan elde edilen gübre miktarına göre boyutlandırılmasıdır 

(Fullhage and Pfost 1999e). 

Izgaralı zeminler, birim alanda günlük temizleme ve diğer barınak işleri için işgücünü 

azaltır. Bu sistemin uygulandığı barınaklarda idrar ve katı gübre ızgaraların altında 

bulunan depolama yapılarına iletilir. Bu sistemde atıkların toplanması için ek bir yapıya 

veya özel bir ekipmana gereksinim duyulmaz (Clanton 1992). Barınak tabanının bir 

kısmı ızgaralı yapılabildiği gibi tamamı da ızgaralı düşünülebilir. Özellikle besi 

sığırcılığında bu sistem yaygın olarak kullanılmaktadır. Süt sığırcılığında ise yardımcı 

tesisler (sağım, doğum, süt odaları vb.) ve servis yolları bu sistemin uygulanmasını 

kısıtlamaktadır (Swensson and Gustafsson 2002). Izgara malzemesi olarak, ahşap, 

metal, betonarme kullanılır. Betonarme ızgara, dış etkilere daha dayanıklı olduğundan 

kullanımı da yaygındır. Izgara boyutları, temizleme kolaylığı ve hayvan rahatlığı göz 

önüne alınarak tasarlanmalıdır. Bu sistemlerin başarısı ızgaraların iyi tasarlanmasına 

bağlıdır. Büyükbaş hayvancılık için; ortalama olarak bir ızgaraya verilebilecek boyutlar; 

125 mm uzunluk, 140 mm genişlik ve ızgaralar arası mesafe ise 40 mm olmalıdır 

(Anonymous 1996). 

Katı atıkların barınak içerisinden alınmasında kullanılan mekanik sistemler iki ana grup 

altında toplanmaktadır (Anonymous 1999b); 

- Hareketli  temizleme sistemleri, 

- Sabit temizleme sistemleri. 

Hareketli Temizleme Sistemlerinde, ön yükleyicili traktörler veya kürekli özel traktörler 

kullanılır. Katı atıkların barınak içerisinden alınmasında oldukça geniş bir kullanım 

alanına sahiptirler. Burada dikkat edilecek nokta, barınak kapısının ve gübrelik yolunun 

boyutlarının bu araçların girebileceği şekilde planlanmasıdır. Çizelge 2.9’da hareketli 
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(mobil) temizleme düzenlerine uygun kapı ve gübrelik yolu boyutları verilmiştir (Day 

1988). 

Çizelge 2.9 Hareketli temizleme düzenlerine uygun kapı ve gübrelik yolu boyutları. 

Kapı boyutları, m Araç Gübre yolu 
genişliği, m Genişlik Yükseklik 

Traktör ve ön yükleyici 1.8 – 2.0 2.0 – 2.2 2.6 – 2.8 
Özel kürekli traktör 1.2 1.2 2.6 

Hareketli sistemlerin kullanılması, barınak içerisinde gübre yollarının planlanmasında 

geniş bir serbestlik sağlamaktadır. Bunun yanında bir araç ile birden fazla alanın 

temizlenmesi gerçekleşir. Hareketli ve çok amaçlı olmaları da birden fazla iş için 

(yükleme, boşaltma, iletim, sıyırma vb.) kullanılmalarına olanak vermektedir. Arıza 

yapma olasılıkları da oldukça düşük araçlardır. Buna karşın, otomasyon olanağı 

olmadığından, sürekli olarak başında bir işçi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Hareketi için geniş alanlara gereksinim duyduğundan barınak iklimini de olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Bunun yanında motorun gürültüsü de hayvanları olumsuz 

yönde etkilemektedir (Anonymous 1996).    

Mobil sistemler; sıyırıcı uçlu traktörler, gübreyi sıyırarak barınak sonundan depolama 

yapısına veya bir başka taşıma aracına iletirler. Mekanik sıyırıcılar da aynı işi otomatik 

olarak yaparlar. Traktörlü sıyırıcıların kullanımı daha esnektir. Donmuş gübrenin 

alınmasında daha etkilidir. Otomasyondan kaynaklanan hatalar daha azdır. Kaplanmış 

yemleme, gezinme ve dinlenme alanlarında daha kullanışlı olmaktadırlar (Brundin and 

Rodhe 1994) .  

Ön – arka yükleyiciler; depolama yapılarında, barınak tabanlarında ve açık alanlardaki 

gübrenin toplanmasında kullanılır. Küçük kapasiteli yükleyiciler dar alanlarda işgücü 

gereksinimini azaltırlar. Çoğunluğu kendi uzunluğu kadar bir çapta dönebilir. Boyları 

yüksek değildir. Dezavantajı kaldırma ve yükleme kapasiteleri düşüktür. Otomatik 

yükleyiciler; geniş, açık ve büyük alanlarda, özellikle yemleme, gezinme alanlarında 

kullanılabilir. Gübre yığınlarının taşınmasında büyük kolaylık sağlar. Yükleme 

kapasiteleri 5000 in üzerindedir. Düşük işgücü, kısa dönme açısı ile büyük hacimlerdeki 
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gübreyi taşıması avantaj olmasına rağmen maliyetleri oldukça yüksektir (Mukhtar et al. 

1999).    

Sabit Temizleme Tesisleri, en az 40 cm genişliğindeki kanal içine yerleştirilen 

sıyırıcılardır. Belirli bir yörünge üzerinde halatla veya zincirle çekilerek gübrenin 

barınak dışına alınmasını sağlarlar. Bu tesislerin ilk yapım maliyeti ucuz ve yapımları 

da basittir. Gübrelik yolu için tasarlanan alan daha küçük ve kesin boyutlarda 

olduğundan alandan tasarruf sağlanır. Ayrıca otomatik olarak çalışma özelliği işgücü 

gereksinimini de azaltmaktadır. Buna karşın, her barınak için ayrı bir gübre temizleme 

tesisi kurulması, gübre depolama yapısının barınağın hemen yanında olması, bakım 

gereksiniminin fazla olması gibi dezavantajları bulunmaktadır (Kleeck 2005).  

Mekanik sıyırıcılar, depolama yöntemine göre ve temizlik sıklığına bağlı olarak 

barınaklarda işgücünü azaltırlar. Kullanılacak ekipmanlar basit olmasına rağmen 

kalitelerinin düşük olması korozyona uğramalarına neden olur. Mekanik sıyırıcılar 

düzenli olarak gübreyi barınak dışına çıkartırlar. Böylece barınakların ve hayvanların 

temizliği de kalıcı olmaktadır (Anonymous 1996). Bu tip barınaklar, ızgara tabanlılara 

göre daha az koku yayarlar. Bunun nedeni, gübrenin en az günde bir defa 

temizlenmesidir. Fakat ıslak kanal yüzeylerinden amonyak yayılımı gerçekleşmektedir. 

Izgara altı kanallarda havalandırma yapılarak koku azaltılır. Mekanik sıyırıcılar katı ve 

yarı katı gübrenin sıyrılmasında kullanılırlar (Andersen et al. 1999).  

Kanal yüzeylerinin seviyeleri her yerde aynı olmalıdır. Pürüzlü yüzeyler sıyırıcı uçların 

çalışmasını engelleyebilir (Anonymous 1993b). 

Servis yolları ve açık kanallarda kullanılan sıyırıcılar, genellikle serbest duraklı barınak 

sistemlerinde, servis yollarının tamamını kaplayacak şekilde tesis edilirler. Hızları 4-7 

ft/min’dır. Sıyırıcılar hayvanlara zarar vermemeli ve yemleme alanlarında hayvanların 

yem yemesini önlememelidir (Graves 1994). Kanal sıyırıcılar genellikle soğuk 

barınaklarda kullanılırlar. Ancak çok soğuk günlerde gübrenin donmuş olacağı 

düşünülerek traktörlü sistemler ile kanal temizliği yapılmalıdır (Anonymous 1996).  
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Izgara altı kanal sıyırıcıları; hem açık kanal sıyırıcıları hem de ızgara tabanlı kullanımın 

avantajlarını beraberinde getirirler. Sıyrılacak alanın genişliği 4 m’den daha az olmalıdır 

(Anonymous 2003c). Bu sıyırıcıların hızları diğerlerine göre daha fazladır. Çünkü 

doğrudan hayvanlarla temas söz konusu değildir. Sıyırıcılar bir veya daha fazla sıyırıcı 

bıçağa sahiptir. Kablo, zincir veya halatla çekilirler. Kontrol merkezi vardır. Sıyırıcı 

bıçaklar çelikten olabilir. Yüzleri lastikle kaplanmalıdır. Düzgün olmayan yüzeylerin 

temizlenmesinde lastik uçlar daha etkili olmaktadır. Fakat çelik bıçaklar donmuş ve 

kurumuş gübrenin sıyrılmasında daha etkilidir (Anonymous 1993b). Sıyırıcı bıçak 

genişliği 0.60 – 3.60 m genişlikte olmalıdır. Bıçak yüksekliği 12 – 30 cm olmalıdır. 

Bıçak genişlik ve yüksekliği, temizleme sıklığına ve kanal uzunluğuna göre 

değişmektedir. Sıyırıcı kablolar korozyona karşı korunmak için paslanmaz çelik veya 

plastikle kaplanmış galvanizli çelik malzemeden olmalıdır. Sökülüp takılabilen ızgaralar 

kullanılırsa onarım ve bakım işleri daha kolay olur. Kontrol merkezinde bir elektrik 

motoru vardır. Hız azaltıcı mekanizma ve kablo – zincir hareketini sağlayan düzenek 

vardır. Motor gücü en az 1/4 HP olmalıdır. Sıyırıcı uç sayısı sıyrılan alan, hız ve 

uzunluk faktörlerine bağlıdır. Kontrol noktalarını bakım ve onarım için ulaşılması kolay 

yerlere yerleştirmek gerekir (Anonymous 2004a). 

Mekanik sıyırıcıların kontrolü zaman ayarlı olmalıdır. Koku kontrolü, binanın temiz 

tutulması ve ekipmanların donmasını önlemek amacıyla, olabildiğince sık olarak 

çalıştırılmalıdır. Sıyırma sıklığı hayvan türü, kanal uzunluk ve derinliği ve mevsime 

göre değişir. Büyükbaş hayvan barınakları günde 3-6 kere temizlenmelidir. Eğer hava 

koşulları çok soğuksa ve donma olayları meydana geliyorsa temizleme 

sıklaştırılmalıdır. Soğuk barınaklarda, sıyırıcıların düzenli olarak durdukları yerlerde 

taban ısıtma sistemleri de kullanılabilir (Jeppson 2000). Sıyrılan gübre direk barınak 

sonlarında bulunan depolama tanklarına veya bir taşıma aracına iletilir. Çünkü yataklık 

malzeme ve kurutma işlemi gübrenin nem içeriğini düşürür. Yarı katı gübre depolama 

yapılarında gübrenin doldurulması işlemi sırasında belli bir miktar su eklenebilir. Gübre 

taşıyıcı araçlar direk olarak gübreyi tarlaya da iletebilirler. Eğer gübrede hiç yataklık 

yoksa veya çok az varsa direk depolama yapısına boru aracılığı ile iletilir. Sıyırıcılar 

eğer iyi kalitede ve uygun tesis edilmiş, bakımları da periyodik olarak yapılıyorsa 

barınak içerisinde istenilen temizlik sağlanabilir. 
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Sabit temizleme tesisleri, genel olarak üç grup altında toplanır (Day 1988); 

- Halat, zincir vb. çekilen kürekli sistemler, 

- Sonsuz zincirli paletli sistemler, 

- Katlanır paletli sistemler. 

Halatla çekilen kürekli sistemde, 0.8 – 1.0 m genişliğinde gübre kanalında kazıma, 

sıyırma işlemini yapan bir kürek halat veya zincir yardımıyla çekilir. Halat, elektrik 

motoru ile döndürülen bir makaraya sarılır. Otomatik çalışmada, kürek gübre 

kanalından gübreyi sıyırarak, tekrar başlangıç konumuna döner. Yarı otomatik 

çalışmada ise kürek gübreyi otomatik olarak sıyırdıktan sonra yerinde kalır ve bir işçi 

tarafından başlangıç konumuna getirilir. Bu sistemde kullanılan halat ve diğer elektrikli 

düzenler ahır çatısının altına yerleştirilir. Küreğin sıyırma işlemini yaptıktan sonra boş 

olarak başlangıç noktasına geri dönmesi için arkasına yaylı bir mekanizma yerleştirilir. 

Barınak dışına sıyrılan gübrenin gübreliğe bırakılabilmesi için eğimi ayarlanabilen 

yüzeyler oluşturulmalıdır (Anonymous 1993b).  

Sonsuz zincirli paletli sistemde, gübre kanalına yerleştirilmiş ve burada hareket eden 

sonsuz bir zincir üzerinde sıyırma yapan paletler bulunmaktadır. Paletler tek yönde 

hareket edebilmektedirler. Temizleme süreleri oldukça kısadır. Tek sıralı barınaklarda, 

barınak dışına çıkarılan gübre, gübreliğe bırakıldıktan sonra paletler boş olarak bir 

yöneltme yolundan başlangıç noktasına gelirler. Çift sıralı barınaklarda ise, paletler 

oluşturulan yörünge boyunca ikinci sırayı da sıyırmaktadırlar. Bu sistemler 180º açılı ve 

dönemeçli şekilde de iletim yapabilirler. Zincirlerin bir kısmı ahır dışında kaldığı için 

kışın donma riski bulunmaktadır (Anonymous 1992c) .  

Sonsuz zincirli düzenlerin tasarımında, tesisin taşıma kapasitesi, ilerleme hızı, paletler 

arası uzaklık, gübre kanalının boyutları, zincirin tipi, gerekli motor gücü ve aktarma 

organları gibi faktörler göz önüne alınmalıdır (Anonymous 2004b).  

Tesisin taşıma kapasitesi; 

1000
08.0 nG

G h
g

××
=      eşitliği ile hesaplanmaktadır.   (2.2) 
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Burada; Gg = günlük gübre toplamı, ton 

Gh = ahırda bulunan hayvanların ortalama canlı ağırlıkları, kg 

n = ortalama canlı ağırlıktaki hayvan sayısıdır. 

Palet sayısı, toplam zincir uzunluğunun paletler arası uzaklığa bölünmesi ile bulunur. 

Paletler arası uzaklık 100 cm ila 140 cm arasında değişmektedir. İşlem için gerekli 

motor gücü; 

µ×
×

=
6120

VFN   eşitliği ile hesaplanmaktadır.   (2.3) 

Burada; N = motor gücü, kW 

F = zincirin çekilme kuvveti, kg. 

V = paletlerin ilerleme hızı, m/dakika 

   µ  = motorun randımanı, % 

Zincirin çekilme kuvveti, F, taşınacak gübre, zincir ve paletlerin toplam ağırlığının 

sürtünme katsayısı ile çarpımına eşittir. Paletlerin ilerleme hızı, V, gübreyi hayvanların 

altından kanala iten işçinin çalışma hızına bağlı olarak ortalama 8 m/dakika olarak 

alınmaktadır.  

Katlanır Paletli Sistemler, paletlerin katlama şekillerine göre değişik tiplerdedir. 

Paletlerin hareketleri doğrusaldır. Gübre kanalındaki gübreyi açılarak sıyırırlar. Geri 

dönüşte ise kapanarak boş konumuna gelirler. Katlanır paletli sistemler üç şekilde 

olabilmektedir (Day 1988); 

- Yukarı doğru katlanan iticiler, 

- Merkezden katlanan iticiler, 

- Yandan katlanan iticiler. 

Yukarı doğru katlanan iticilerde, palet sıyırma işleminden sonra yukarı doğru katlanarak 

kanal üzerinde boşta kalmaktadır. Palet genişliği 3.0 m dir. Gübre kanalı derinliği ise 

ortalama 80 cm olmalıdır (Anonymous 1996).  
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Merkezden katlanan iticiler, basit ve arıza olasılığı az olduğundan uygulamada yaygın 

olarak kullanılırlar. Paletler, üzerinde bağlı bulundukları ve gübre kanalı tabanı boyunca 

merkezi konumdaki bir kanalcık içinde kayan zincir ile hareket ettirilirler. Paletler 

zincire mafsallı bir şekilde bağlanmış olup, sıyırma konumunda V şeklinde açılıp, geri 

dönüşte kapanırlar. Gübre kanalı genişliği 0.90 – 3.20 m arasında olmalıdır. Palet 

yüksekliğinin az olması nedeniyle, duraklar arasında ya da ızgaralı zeminlerin altında da 

kullanılabilirler. İlerleme hızlarının 2.8 – 3.0 m / dakika olması nedeniyle hayvanların 

yaralanma tehlikesi de az olmaktadır. Gübre kanalının çok uzun olduğu barınaklarda 

(>90 m), enine gübre kanalı yerleştirilerek, katlamalı sıyırıcının çift yönlü gübre 

sıyırması sağlanabilir. Paletlerin iyi ve temiz çalışabilmesi için gübre kanalı zemininin 

ve duvarlarının düz ve kaygan olması gerekir (Anonymous 1993b).  

Yandan katlanan paletli iticiler,  özellikle bir sıralı ahırlar için uygun olmaktadır. 

Paletlerin hareketlendirilmesinde ikinci bir kanala gereksinim yoktur. Gübre kanalı 

boyunca ileri geri hareket yapan bir çubuk üzerine mafsallı şekilde yerleştirilmiş 

paletlerden oluşturulmuşlardır. Sıyırma durumunda açık olan paletler, geri dönüşte 

kapanırlar. Gübre kanalı geniş ise karşılıklı çalışan paletler yerleştirilebilir. Bu tip 

sistem gübreyi yalnızca sıyırdığından ek olarak, gübreyi yığın haline getirmek için, 

gübre elevatörlerine (vinç, ön yükleyici vb.) gereksinim vardır. Bunların çalışması için 

ise farklı bir güç ünitesinden yararlanılmalıdır (Anonymous 1996).  

Doğrudan barınak tabanına biriktirme yöntemi, barınak tabanının gübre deposu olarak 

kullanıldığı durumlarda uygulanmaktadır. Özellikle serbest barınak sistemlerinde 

kullanılması kolay olmaktadır. Kanal derinliği, bir depolama periyodunda birikecek sıvı 

gübreyi alacak boyutta olmalıdır. Depolama süresi sonunda barınak dışında bulunan 

pompa çukurundan sıvı gübre alınarak tarlaya taşınmaktadır (Harris et al. 1998).  

Sıvı gübrenin barınak içerisinden toplanmasında kullanılan üç yöntemin birbirleri ile 

karşılaştırılması çizelge 2.10’da verilmektedir(Ayık 1997).  

Yemleme alanlarındaki idrar ve katı gübre de mutlaka toplanmalıdır. Yemleme alanı 

açıkta tasarlanmışsa bu alanda mutlaka drenaj sistemi kurulmalıdır. Çünkü yağış suları 
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gübreye karışarak istenildiğinden fazla derecede sıvı gübre oluşturabilir (Vandevender 

and Langston 2004). 

Çizelge 2.10 Sıvı gübrenin barınak dışına çıkarılmasında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması 

Yöntem Avantajı Dezavantajı Uygunluğu 

Barajlı yüzdürme 
yöntemi 

Sıvı gübre iyi bir şekilde 
iletildiğinden barınak tabanı 
temizdir. 

Yıkama suyuna 
gereksinim vardır. 

Yüksek derecede hijyenik ortam 
isteyen barınaklarda (buzağı vb.) 

Serbest yüzdürme 
yöntemi 

İşgücünden ekonomi sağlanır. Kanallar tam 
olarak boşalmaz. 

Besi sığırı, süt sığırı 
barınaklarında. 

Barınak tabanına 
biriktirme 
yöntemi 

Sıvı gübrenin depolanması için ayrı 
bir yapıya gereksinim yoktur. 

Boşaltım güçtür. Serbest sistemli sığır 
barınaklarında uygulanır. Yarı 
katı gübre elde edilir.  

2.2.3 Atık depolama yapıları 

Hayvansal atıkların, değerlendirilme zamanına kadar belirli bir süre bekletilmesi 

durumunda depolama yapılarına gereksinim duyulmaktadır (Anonymous 2001a). 

Horning et al. (1999), depolama yapılarını,  çevreye en az zararı verecek şekilde inşa 

edilen, gübrenin araziye uygulanmasına kadar depolandığı yapılar olarak 

tanımlamaktadır. Gübrenin araziye uygulanması ise, toprağın kuru ve bitkinin besine 

gereksinim duyduğu zamanlarda yapılmalıdır.  

Yapılan çalışmalar, hayvansal atıkların depolanması ve arazi uygulaması sırasında çok 

yüksek miktarlarda azot kaybı meydana geldiğini göstermektedir. Eghball et al. (1997), 

açık alanlarda depolanan gübreden 2-3 hafta içerisinde  %12-25; Pollet et al. (1998) ise, 

kapalı depolama yapılarında 3 aylık depolama sonucu %12, arazi uygulaması sırasında 

ise %8 toplam azot kaybının olduğunu bildirmişlerdir. 

Kulling et al. (2003) tarafından yapılan çalışmada, 5-7 haftalık depolama süresi 

boyunca katı gübre depolama yapılarından %11, sıvı gübre depolama yapılarından %19 

ve yarı sıvı gübre depolama yapılarından %30 oranında azot kaybı meydana gelmiştir.  

Pain et al. (1998), havadaki amonyak gazının %80-90’ı tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklandığını bildirmektedir. Bunun %47’si hayvan barınaklarından ve depolama 
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yapılarından yayılmaktadır. Depolama yapılarının tiplerine göre açığa çıkan amonyak 

gazı da farklı miktarlarda olmaktadır. Örneğin, ızgara tabanlı sistemlerde barınak 

tabanının altında bulunan ve sürekli karıştırılan yarı sıvı haldeki atıklardan, diğer 

depolama yapılarına göre %14 daha fazla amonyak gazı açığa çıkmaktadır. Bunun 

yanında, depolama sırasında atıklar içerisinde oluşan mikrobiyal faaliyetler de bu olaya 

etki etmektedir. 

Depolama yapılarının tasarımında, toplanacak gübre miktarı, gübre özellikleri (katı, sıvı 

veya yıkama suyu miktarı vb.), ortamda oluşacak kötü koku ve zararlı gazların en aza 

indirgenmesi  konuları göz önüne alınmalıdır. Pahalı olmasına rağmen, kapalı depolama 

yapıları, istenilen koşulların gerçekleştirilmesinde uygun bir seçim olmaktadır (Collins 

and Younos 1996).  

İşletme içerisindeki tüm faaliyetler, binaların yerleşimi ve hakim rüzgar yönü, depolama 

yapılarının tasarımında etkili olmaktadır. Depolama yapısının tam dolu ve boş olduğu 

koşullar göz önüne alınarak yer seçimi ve boyutlandırma yapılmalıdır (Anonymous 

1992a). Bunun yanında olumsuz iklim koşullarına karşı korunabilecek şekilde bir 

depolama yapısı tasarlanmalıdır. Yüzey akışların hayvan barınaklarını ve depolama 

yapılarını etkilememesi gereklidir. Ludington (2004) tarafından, özellikle yapının, yağış 

sularına karşı korunması, yerüstü ve yeraltı sularının kirlenmesine yol açmayacak 

şekilde projelendirilmesi üzerinde durulacak en önemli konular olarak belirtilmektedir. 

Nicholson et al. (2002) tarafından yapılan çalışmada, farklı depolama yöntemlerinin 

çevreye olan etkileri araştırılmış ve uygun depolama yapısı tipleri için öneriler 

getirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, yarı sıvı ve katı gübre depolama yapılarında yeraltı 

suları kirliliği, sera ve amonyak gazlarının yayılımı, koku, arazinin fiziksel özellikleri ve 

depolama sırasında mikrobiyal faaliyetlerin oluşması gibi etkiler göz önüne alınarak, 10 

puanlama üzerinden bir çevresel etki değerlendirme çalışması yapılmıştır. Geçirimsiz 

betonarme zemine sahip, çelik veya betonarme duvarlı depolama yapıları çevreye 

etkileri bakımından 8, toprak tabanlı, toprak duvarlı depolama yapıları 0 –2 olarak 

belirlenmiştir. Maliyet açısından bakıldığında toprak üstü depolama tankları her ne 

kadar çevreye en az zararı veriyor gibi görünse de pahalı olduğundan 5 puan ile 
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değerlendirilmiştir. Bunun yanında uygun iklim ve toprak koşulları oluştuğunda her an 

atıkların araziye uygulanmasına olanak vermesi bir avantaj olmaktadır.   

Hayvansal atıkların depolandığı yapılar, gübreyi, yataklık materyali, yem artıklarını, 

yüzey akışı vb. atıkları en az 210 gün depolayacak şekilde kapasiteye sahip olmalıdır 

(Anonymous 2005a).   

Sıvı atıkların; toprağa sızma, yüzey akışa geçerek su kaynaklarına ulaşma gibi yollarla 

çevre kirliliği oluşturma potansiyeli yüksektir. Ekonomik ve etkili bir atık yönetimi için, 

gübre ve diğer atıklarla ilişkili tüm sıvılar en doğru şekilde depolanmalıdır. Katı atık 

depolama yapılarından, sağım merkezinden, silolardan, barınaklardan ve açık yemleme 

alanlarından gelen yüzey akış mutlaka uygun bir şekilde depolanmalıdır. Aksi durumda 

yeraltı suları, nehirler ve diğer yüzey su kaynakları kirlilik tehlikesi ile karşı karşıya 

kalacaktır (Fulhage et al. 2002).  

Atık depolama yapıları planlanırken, buradan elde edilecek gübrenin uygulanacağı tarım 

arazilerinin depoya olan uzaklığı, arazi büyüklüğü ve yetiştirilecek ürün çeşidine göre 

toplam gübre gereksinimleri belirlenmelidir (Anonymous 2005a).  

Avrupa Birliği Çevre Ajansı tarafından hayvansal atık yönetimi düzenlemeleri 

çerçevesinde hazırlanan iyi tarım uygulamaları ilkelerine göre, atık depolama 

yapılarının tasarlanmasında aşağıda belirtilen özelliklerin göz önünde bulundurulması 

gereklidir (Anonymous 2005b); 

• Minimum 210 günlük depolama kapasitesi 

• Emniyet önlemleri 

• Atık yönetim sistem alternatiflerinin fizibiliteleri 

• İşgücü etkinliği 

• Mevcut ekipmanların kalitesi ve yeni sisteme adapte olabilme özellikleri 

• Yeni ekipman gereksinimi 

• Gelecekteki genişlemeye uygunluk 
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• Atıkların nem içeriği 

• Depolama yapılarının komşu işletmelere ve su kaynaklarına yakınlığı 

• Toprak ve yeraltı suyu koşullarına göre depolama yapısının tipi  

• Atıkların barınaktan depolama yapısına iletim yöntemi 

• Besin maddesi kayıpları 

• Araziye uygulama yöntemleri 

• Sağım merkezi gibi yardımcı tesislerin temizlenmesinde kullanılacak su miktarı ve 

oluşacak atık su miktarı 

• Su kirliliğinden korunma önlemleri 

• Kokunun azaltılması 

Umetsu et al. (2005), depolama sıcaklığının açığa çıkan metan, karbondioksit gazlarının 

miktarına ve atıkların besin maddesi içeriğinin korunması üzerine etkisini 

araştırmışlardır. Bu amaçla, taze ve anaerobik koşullarda olgunlaştırılan yarı sıvı 

haldeki süt sığırı gübresi 100 L kapasiteli çelik tanklarda 150 gün boyunca 

depolanmıştır. Tank sıcaklıkları 5, 10, 15 ve 20 °C olarak belirlenmiştir. Depolama 

sıcaklığı arttıkça her iki tip gübrede de metan gazı miktarı artış göstermiştir. 

Karbondioksit miktarı ise 20°C’de taze gübrede 0.20 g/L, olgunlaştırılmış gübrede ise 

0.12 g/L olarak belirlenmiştir. havadaki toplam gazlar dikkate alındığında, 15°C’nin 

üzerinde, metan gazının konsantrasyonu %40 ve daha fazla olmaktadır. Deney süresince 

toplam Kjeldahl azotunun %90’ından fazlası (taze gübrede %91.4-93.7, olgunlaştırılmış 

gübrede %93.7-98.4) korunmuştur. Bu sonuçlara göre depolama sıcaklığı ve atık 

özelliklerinin metan gazının miktarına etkisinin oldukça önemli olduğu görülmektedir. 

Geç sonbahar, kış ve erken ilkbahar dönemlerinde depolama yapılarında metan gazının 

çıkışı azalmaktadır. Çünkü depolama sıcaklığı 10°C’nin altına düşmektedir. Geç 

ilkbahar, yaz ve erken sonbahar dönemlerinde ise metan gazı artış göstereceğinden bu 

dönemlerde toprakaltı depolama yapılarının tercih edilmesi daha uygun olacaktır. 

Depo tasarımı iklim ve çevre kirliliğinin kontrolü ile ilgili yasal düzenlemelere göre 

yapılmalıdır. Hayvancılık işletmesindeki tüm faaliyetler ve hakim rüzgar yönü dikkate 

alınarak depolama yapısının yer seçimi yapılmalıdır (Anonymous 2001a). 
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Depoların yer seçimi, kapasite ve inşaatları için karar verirken, deponun doldurulması, 

boşaltılması işlemleri ile yüzey akıştan korunma göz önüne alınmalıdır. İklim koşulları 

ne olursa olsun depo yapısına her zaman erişilmelidir (Anonymous 1993b). 

Yer seçimi, yüzey ve yer altı su kaynakları ile toprak kirliliği yaratmayacak şekilde 

yapılmalıdır. Zemini kaplamasız depoların, sığda çatlakların bulunduğu kayalık 

zeminlere ve taban suyu seviyesinin altına inşa edilmesinden kaçınılmalıdır. Kumlu 

veya çakıllı zeminlerde de sızma ile yer altı suları tehlikeye gireceğinden bu tip 

zeminler de depolama yapısının inşası için uygun değildir. Depolama yapısının en alt 

noktasından en az 90 m kadar aşağı mesafesindeki toprak profili çıkarılarak özellikleri 

belirlenmelidir. Toprak araştırması oldukça önemli olmaktadır. Taban suyu seviyesinin 

altında, kumlu, geçirimsiz tabakanın sığda ve çatlakların olduğu zeminlerde depolama 

yapısı inşa edilmemelidir (Anonymous 2005c).  

Toprak altı depolama yapılarında, Kanazawa et al. (1999) tarafından yapılan uzun 

dönemli gözleme dayalı bir çalışmada, yeraltı sularının büyük tehlike altında bulunduğu 

belirlenmiştir. Yüksek taban suyu seviyesinin bulunduğu alana inşa edilen depolama 

yapısının çevresinde açılan gözlem kuyularında 70 mg/L gibi yüksek bir seviyede nitrat 

bulunmuştur. Phillips et al. (2001) tarafından yapılan bir çalışmada ise, coarse –textured 

sand topraklarda inşa edilen depolama yapılarının  yeraltı suyuna etkisinin diğer 

topraklara göre %23 oranında daha az olacağı bildirilmektedir. İngiltere’de Barry et al. 

(1993) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise, toprakta 76 m’den daha derinlerde 

toprak gözeneklerinde bulunan suların, besin maddeleri ve bakteriyel açıdan 

kirlenmeleri araştırılmıştır. Depolama yapısının tabanından doymamış toprak bölgesine 

doğru bir akışın olduğu ve kirlenmenin de daha çok bu bölgelerde meydana geldiği 

belirlenmiştir. 

Depolama yapıları, içme suyu sağlanan kuyulara en az 300 m mesafede olmalıdır. 

Özellikle süt sığırı işletmelerinde hijyen koşullarının sağlanması için minimum 

uzaklıklara uyulması önemlidir. Açık alanlarda depolama yapılırken de bazı kurallara 

uyulması gerekir. Dere, çay gibi küçük yüzey sularına ve sulak alanlara en az 90 m 
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mesafede olmalıdır. İşletme içerisindeki sağım merkezlerinden en az 15 m uzaklıkta 

diğer binalardan ise en az 30 m uzaklıkta olmalıdır (Anonymous 2005d).  

Gübre yığınları, yüzey akış ve sel tehlikesinin olduğu yerlerde bırakılmamalıdır. Gübre 

yığınlarından çıkan sıvı atıkların kontrolsüz bir şekilde uzaklaşmasına izin 

verilmemelidir (Anonymous 1998c).  

Doldurma ve boşaltma ekipmanlarının yıl boyunca rahat bir şekilde çalışmasına uygun 

bir depo yeri seçilmelidir. Yapı çevresinde atıkların akışa geçen yağış suları ile 

karışarak etrafa yayılmasını önlemek amacıyla sel taşkınlarının ölçüldüğü yerlerde 

çevirme kanalları planlanmalıdır (Fullhage et al. 2001). Depoda atıkların dış ortama 

sızmasına olanak verecek çatlak, delik bulunmamalıdır. Hayvancılık işletmelerinde 

yüzey sularının depolara doğru akmaması için drenaj sistemi kurulmalıdır. Drenaj 

sisteminin olmadığı koşulda ise çevirme kanalları yapılarak yüzey sularının depolama 

yapılarına ve barınaklara ulaşması önlenir (Anonymous 1998a,d). 

Depolama yapılarının yapılacağı arazinin toprak özellikleri oldukça önemlidir. İnşaatın 

yapılacağı yerde kaba kum, çakıl, derin çatlaklı kireç taşları, geçirgen yapıda bir toprak 

çeşidi varsa mutlaka toprak etütleri yapılmalıdır (Anonymous 2003b,d). Bu koşulda, 

toprak üstü katmanlarını kil vb. maddeler ya da beton gibi sızdırmaz dolgu malzemeleri 

ile kaplamak en uygun yol olacaktır. Ağır bünyeli topraklarda havuz tabanı, taban suyu 

düzeyinden 0.60 – 0.70 m ve ana kayadan en az 1.5 m daha yukarıda olacak şekilde 

planlanmalıdır (Anonymous 2005b,c). Ana kayada çatlakların olması durumunda ise bu 

mesafe en az 3 m olmalıdır (Anonymous 2001a). Toprak bünyesinin gübre ve atık su 

havuzu inşaat maliyetine etkisi önemli bir etkendir. Kil bünyeli topraklarda maliyet 

diğerlerine göre daha düşüktür. Toprağın kumlu olması veya ana kayada çatlakların 

bulunması durumunda ise maliyeti kil kaplı yüzey depolarından daha yüksek olan yer 

üstü betonarme depolar seçilmelidir (Miner et al. 2000).  

Su kirliliği tehlikesinin olduğu topraklarda beton zemin ve rampalar tercih edilmelidir. 

Tabanın kalınlığı 130 mm, beton rampanın kalınlığı ise 150 mm olmalıdır (Anonymous 

2005a,b) 
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Duvarların projelendirilmesinde toprak altı hidrostatik basınç 10.2 kPa/m alınmalıdır 

(Anonymous 2005a) 

Morari et al. (2003), yüksek permeabiliteye sahip zeminlerde, tabanına kilden oluşan 

katmanın düzgün serilmediği toprak havuzların yer altı sularında kirliliği büyük ölçüde 

tehdit ettiğini gözlemlemişlerdir.  

Taban suyu yüzeye yakın ise, toprak yüzeyden 0.30 m kalınlığında geçirimsiz tabaka ile 

çevirme drenleri oluşturularak sıvı atıkların taban suyuna karışması engellenebilir. 

Çevirme drenlerinin boşaltım yerleri, mutlaka açık ve sıvı birikimine neden olmayacak 

şekilde planlanmalıdır (Anonymous 1998c,e). 

Goody et al. (2001) tarafından yapılan bir çalışmada, İngiltere’de taban suyu 

seviyesinin yüksekte olduğu bölgelerde yeraltı sularının ve içme suyu kaynaklarının 

depolama yapılarından gelebilecek sızmalara karşı %70 daha fazla tehlikede olduğunu 

bildirmektedir.  

Sıvı atık depolama yapılarında, mevsim geçişlerinde, özellikle ilkbaharda ve karıştırma-

pompalama sırasında koku açığa çıkar. Açığa çıkan kokunun çevreye olan etkisinin en 

aza indirgenmesi için hakim rüzgar yönü, topoğrafya, komşu işletmelere olan uzaklıklar 

gözönünde bulundurulmalıdır. Yerleşim birimlerine minimum 400-500 m uzaklıkta 

planlanması gerekir. Hayvan barınaklarının ve atık depolama yapılarının yerleşim 

birimlerinden daha yüksekte yerlere yapılmaması ve 2-4 km kadar uzun mesafeler 

bırakılması uygun olmaktadır (Anonymous 1998f).  

Anonymous (2004c) tarafından, hakim rüzgar yönünün bilinmesinin kokunun olumsuz 

etkilerini azaltma yönünden önemli olduğu belirtilerek, yerleşim alanları ile diğer 

komşu işletmelere kokunun yayılmasını önlemek amacıyla tercihen kapalı depolama 

yapılarının kullanılması önerilmektedir. 
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Depolama yerinin hava, yerüstü ve yeraltı su kaynakları ve toprak kirliliği yaratmayacak 

şekilde belirlenmesi için; hayvan kapasitesi, gelecekteki genişleme, depolama yapısının 

tipi, barındırma sistemi, hayvanın yaşı, canlı ağırlığı ve cinsi faktörleri gözönünde 

bulundurulmalıdır (Anonymous 2000a). 

Depolama periyodunun belirlenmesi atık yönetimi sisteminde en önemli konulardan 

birisidir. Eğer çok kısa süreli depolama düşünülürse, atıkların araziye uygulanması için 

uygun koşullar oluşmadan depo dolabilir. Çevre koşulları uygun olmadan araziye gübre 

uygulaması sonucu da çevre kirliliği oluşur. Depolama süresinin çok uzun seçilmesi 

gereksiz yere fazla masraf yaratır (Anonymous 2003a). Depolama süresine bir çok 

faktör etki eder. Bunlar; iklim, bitki deseni, yetişme mevsimi, kullanılan ekipman tipi, 

toprak tipi ve koşulları, işgücü gereksinimi ve yönetim esnekliğidir (Anonymous 1996).  

Gerekli depolama kapasitesi, yasal düzenlemelere, hayvan sayısı ve türüne, yıkama 

veya sulandırma için kullanılan su miktarına, depolanan yüzey akış miktarına ve 

depolama periyoduna bağlıdır. İklim koşulları, işgücü kullanımı, toprak koşulları ve 

yasal düzenlemeler gübrenin araziye uygulanmasına elverişli hale gelene kadar 

depolama sağlanmalıdır (Anonymous 2003b).  

Anonymous (2005b) tarafından, soğuk iklimlerde ve don tehlikesinin olduğu kurak 

bölgelerde depolama süresi maksimum 210 gün olarak belirlenmiştir. Ilıman iklimlerde 

ise bu süre en az 45 gün olmaktadır. Anonymous (2005a) ise, soğuk iklimli bölgelerde 

en az 180 gün; sıcak iklime sahip bölgelerde ise 90 – 60 gün depolama süresi 

önermektedir. 

Masse et al. (2002) tarafından,  10°C ve 15°C sıcaklıklarda topraküstü depolama 

tanklarında depolama süresinin, süt sığırı atıklarından belirli sürelerde açığa çıkan 

metan gazının miktarına olan etkisi araştırılmıştır. Buna göre ham gübreden meydana 

gelen metan gazının, bekleme süresi 2-3 hafta olan ve sürekli olarak karıştırılan 

gübreden meydana gelen metan gazından %55 daha az olduğu belirlenmiştir. 
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Katı atık depolama yapıları, kurutulmuş veya yığın şeklinde depolanmasına olanak 

verecek derecede yeterince yataklık materyal içeren gübrelerin depolanmasında 

kullanılır. Bu atıkların depolara ve uygulanacakları alana iletimleri traktör yükleyiciler 

ve elevatörlerle sağlanır (Anonymous 2005a).    

Tyson (1994) tarafından bildirildiğine göre, katı gübre depolama yapıları tasarlanırken 

göz önüne alınacak faktörler; malzeme seçimi, yüzey akış ve sızmaya karşı alınması 

gerekli önlemler, gerekli depolama kapasitesi, yapı elemanlarının uygun boyutlarda 

tasarımı (duvarlar, zemin ve çatı).   

Katı gübrenin depolanması için gerekli alan, gübrenin kıvamına (altlık miktarına göre, 

500 – 1000 kg / m3), gübrenin yığılma yüksekliğine (2.5 – 5.0 m ) ve bekletme süresine 

göre değişmektedir. Genel olarak, her BHB’ne 2.0 m2’lik gübrelik alanı yeterli 

olmaktadır. Altlık miktarı ve bekletme süresinin artması durumunda bu değer iki katına 

çıkmaktadır (Anonymous 1996).  

Katı gübre depolama yapılarının planlanmasında, yağış sularından ve oluşacak yüzey 

akıştan korunma konusu mutlaka göz önüne alınmalıdır. Gübre deposunun tabanında 

drenaj hendekleri ya da boruları tesis edilerek fazla suyun uzaklaştırılması 

sağlanmalıdır. Deponun üzerine gelen yağış suları mutlaka toplanmalı ve 

uzaklaştırılmalıdır (Anonymous 1998a). Eğer gübre yığını koruyucu duvarlarla 

çevrilmiş ise üzerine bir sundurma çatı yapılarak yağıştan korunma sağlanabilmektedir 

(Anonymous 1997a).  

Depolama yeri, yılın her mevsiminde ulaşılabilecek bir konumda olmalıdır. Böylece 

toprak, hava ve yöresel koşullar uygun olduğunda gübre kolayca tarlaya 

dağıtılabilmektedir (Anonymous 2000a).  

Katı gübre, açık veya kapalı yapılarda yığınlar halinde veya koruyucu duvarlarla 

çevrilmiş yapılarda depolanmaktadır. Katı gübre yığının çevresine yapılan koruyucu 

duvarlar her ne kadar alan kaybı yaratıyorsa da gübrenin boşaltılması sırasında yığının 
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devrilmesini engelleyici bir rol oynamaktadırlar. Duvarlar tuğla veya beton blok 

şeklinde yapılmaktadır (Anonymous 1993b, Anonymous 2005a) . 

Depolama yapısı tasarlanırken, zeminin düz ve en az bir yanından serbestçe 

girilebilecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Katı gübre yanında elde edilen idrar 

için de barınak ile gübrelik arasına idrar deposu yapılmalıdır. İdrar deposunun kapasitesi 

0.5 m3 / BHB ay olarak hesaplanmalıdır (Anonymous 1996).  

Atallah et al. (1995), katı atık depolama yapılarının tipine karar verilirken yapılan 

yetiştiriciliğin türünün önemli olduğunu belirterek, yetiştiricilerin hayvan kapasitesi ve 

inşaat maliyetlerini göz önüne alarak depolama tipine karar vermeleri gerektiğini 

bildirmiştir. 

Barınak tabanında biriktirme yöntemi ile gübre, barınak içerisinde yataklık malzeme ile 

karışık bir durumda belli bir süre depolanabilir. Özellikle yataklıklı süt ve besi sığırı 

yetiştiriciliğinde çok kullanılan bir sistemdir. Buna karşılık kış mevsiminde donma riski 

olması dezavantaj yaratır (Anonymous 1993b). Bu şekilde depolanan gübreden çok 

fazla miktarda bitki besin maddeleri kayba uğrar. Barınak tabanında gübrenin 3-6 ay 

birikmesine izin verilir. Bu amaçla dinlenme alanlarının tabanı normal barınak 

tabanından 40-50 cm daha aşağıda yapılarak uzun süreli gübre birikimine izin verilir. 

Servis yollarından dinlenme alanlarına doğru ortalama %4 ‘lük bir eğim verilerek de bu 

derinlik sağlanabilir. Eğim basamaklı şekilde de verilebilir (Anonymous 1998a).  

Kapalı - beton rampalı depolama yapıları, kısmen veya tamamen duvarlarla çevrilmiş 

yapılardır. Duvarlar binayı tabandan tavana değil belli bir yükseklikte çevirirler. 

Yapının üzeri basit bir çatı ile örtülmüştür (Fullhage et al. 2001).  

Yüzey akışla birlikte katı atıkların depolandığı beton rampalı depolama yapıları; Toprak 

üstü havuz şeklinde yapılardır. Gübre genellikle sıyırıcı bıçaklı, ön-arka yükleyicili 

traktörler, sabit temizleyiciler, elevatörler veya hava basınçlı pompalar ile depoya taşınır 

(Anonymous 2005a). 
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Katı atıklar için yapılan depolama yapılarının yanında depolama havuzları da 

düşünülmelidir. Depolama havuzları gübre yığınlarından sızan sıvı atıkların 

depolanmasında kullanılır (Anonymous 1997a). Katı ve yarı-katı gübre aynı sıvı gübre 

gibi depolama havuzlarında depolanabilir. Ancak gübreden sızan suların kontrollü bir 

şekilde uzaklaştırılmasının uygun olduğu veya az yağış alan bölgeler söz konusu 

olduğunda bu durum geçerlidir. Havuzun tabanı ve giriş rampası beton gibi sert ve 

dayanıklı bir malzeme ile kaplanmalıdır (Anonymous 2001a). Katı gübre depolama 

yapılarında gübre yığınlar halinde depolanır. Depolama yapıları kolay doldurulup 

boşaltılabilir şekilde tasarlanmalıdır. Açık veya kapalı tipte olabilirler. Üzeri kapatılmış 

yapılarda nem kayıpları daha az olmaktadır. Sızma ve yüzey akış kontrol altına 

alınmalıdır. Yarı açık depolama yapılarının duvarları, ahşap, betonarme veya beton 

bloklarla çevrilir. Katı gübre açık alanlarda da depolanabilir. Ancak yüzey akış ve 

sızmaya karşı önlem alınmalıdır (Anonymous 2005a).  

Harris et al. (1998), preslenmiş suya dayanıklı ahşap veya betonarme malzemelerin 

duvarlar için uygun olduğunu bildirmişlerdir. Bu malzemeler uzun dönemli depolama 

için en uygun malzemelerdir. Çelik malzemeler de kullanılabilir ancak bunların 

korozyona uğrayarak bozulması kaçınılmazdır. Belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. 

Yüksek kalitede korunmuş metal malzemeler ile ahşap malzemelerin birarada 

kullanılması uygun olabilir (Anonymous 1996). Yüzey akış ve sızma olaylarına karşı 

depolama yapısının çevresinde kanallar aracılığıyla sıvı kısım alınarak depolama 

havuzuna aktarılır. Aynı zamanda kirlenmemiş sular (yağış sebebiyle çatıdan toplanan 

ve barınak ile gezinme alanları dışındaki yerlerden gelen atık sular ayrı bir sistemle 

uzaklaştırılmalıdır) (Fullhage and Pfost 1999g). Beton rampalar katı gübre yapılarına 

kolay ulaşılabilmesini sağlar. Rampa eğimleri 1/8 olmalıdır. Rampalar araçların rahatça 

hareket edebileceği şekilde yeterli genişlikte olmalıdır (Anonymous 2005a).   

Katı gübre depolama yapılarının kapasitesi belirlenirken en az 3 ay depolama yapılacağı 

kabul edilmelidir. Depolama kapasitesi; hayvan sayısı, hayvanların günlük gübre 

üretimleri, depolama süresinin çarpımı ile bulunmaktadır (Harris et al. 1997).  
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Katı gübre depolama yapısının hacmi belirlenirken hayvan sayısı ve canlı ağırlıkları, 

istenilen depolama periyodu ve yataklık materyal miktarı dikkate alınmalıdır 

(Anonymous 2005e).  

Sıvı ve yarı katı atıklar atık depolama havuzlarında, yerüstü veya yer altı tanklarında 

depolanırlar. Depolama yapılarının tasarımında sıvı-katı ayrımı için sistem tasarımı 

önemlidir (Anonymous 2005b). Karıştırma işlemi ile homojenlik sağlanır. Ancak bu iş 

zaman, işgücü ve enerji açısından dezavantaj yaratmaktadır. Diğer bir seçenek ise katı 

materyalin havuzun dibine çökelmesi sağlanır ve düzenli olarak temizleme yapılır. Bu 

işlem için yüzeyler mutlaka ekipmanların rahat çalışabilmesi için kaplanmalıdır 

(Fullhage and Pfost 1999a).  

Toprak havuzlar depolama için en ucuz yapılardır. Fazla miktarda yağışın oluşması, 

taban suyu seviyesi, geçirimli topraklar, sığda geçirimsiz tabakanın bulunması bu 

depolama tipinin kullanımını sınırlar (Fullhage and Pfost 1999g). 

Sıvı atık depolama tankları metal, betonarme veya ahşap malzemeden yapılabilir. Yer 

altı depolama tanklarına ızgaralı zeminler, yerçekimi ya da pompa ile atıklar doldurulur. 

yerüstü tanklarında ise gübre barınaktan önce bir bekleme çukuruna alınır oradan da 

pompa ile depolama yapısına basılır (Fullhage and Pfost 1999c,d). Izgara altındaki 

depolama yapıları geçici depolamaya olanak verir. Buradan işleme havuzlarına veya 

diğer depolama yapılarına iletilir. Atıklar burada 1-2 hafta bekletilebilir (Anonymous 

1993b). 

Sıvı gübre; yeraltı depolama yapılarında, yerüstü depolama tanklarında, toprak 

havuzlarda veya barınak içerisinde, barınak tabanının altında oluşturulan depolarda 

depolanabilmektedir (Anonymous 2005a). Günlük sıvı gübre miktarı; sığırda 0.05 m3 / 

BHB, tavukta ise 0.1 m3 / BHB kadardır. Sıvı gübrenin depolama süresi barınak 

sistemine göre 3 – 6 ay arasında değişmektedir. Sıvı gübre barajlı yüzdürme sistemi ile 

depoya iletiliyorsa bir miktar da yıkama suyu hacmi de depolama kapasitesine 

eklenmelidir (Fullhage and Pfost 1999c).  
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Sıvı haldeki gübre, depolama süresince fiziksel olarak ayrışarak, hafif parçaları üstte 

kabuk biçiminde birleşirken, daha ağır parçaları ise depo dibine çökelirler. Yüzeyde 

toplanan kısım daha çok lifli yapıdadır. Deponun dibinde ise inorganik artıklar 

birikmektedir. Sıvı gübrenin tarlaya verilmeden önce bu durumundan kurtarılıp, 

homojenize bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu olay karıştırma ile sağlanmaktadır 

(Fulhage and Pfost 1993).  

Bu amaçla; mekanik (pervane), pnömatik (kompresör) ve hidrolik (pompa) karıştırıcılar 

kullanılmaktadır. Mekanik karıştırıcılar ağır yapılı ve güç uygulanmaları, pnömatik 

karıştırıcılar ise istenilen yeterlikte karıştırma sağlayamadıkları için, hidrolik karıştırma 

düzenleri (sıvı gübre pompaları) daha yaygın olarak tercih edilmektedirler. Bu tip 

pompalar (Anonymous 1996);  

- Dalgıç santrifüj pompaları, 

- Eksantrik salyangoz pompalar olmak üzere iki ana grup altında 
toplanmaktadırlar.  

Dalgıç santrifüj pompanın gövdesi sıvı gübre içine daldırılarak emme yüksekliği sıfır 

olacak şekilde çalıştırılırlar. Bunların güç gereksinimi 6 – 25 kW arasındadır. Enerji 

ünitesinde elektrik motoru veya traktör kuyruk milinden yararlanılır. Kullanılacak boru 

çapları 125 – 150 mm arasında olmalıdır. Eksantrik salyangoz pompalar tek yönlü vida 

adımı şeklinde bir rotor ile stator gövdeden oluşur. stator kısım lastik, rotor kısım ise 

metal malzemeden yapılmıştır. Pompa otomatik emişlidir. Bu pompaların yapısı basittir 

ve sıvı gübre tanklarına da monte edilebilmektedirler (Ayık 1997).  

Sıvı atık depolama tankları ve havuzları beton malzemeden yapılmalıdır. Ancak 

maliyetleri yüksek olur. Süt sığırları için depolama yapısı barınak dışına ve kısmen ya 

da tamamen kapalı şekilde inşa edilir. Beton tanklarda depolama periyodu en az 45 gün 

olmaktadır. Toprak ve hava koşulları uygun değilse bu süre uzatılabilir (Anonymous 

2003b). 
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Toprak altı depolama yapıları, toprak seviyesinin altında, düşey şekilde inşa edilen, 

zemini ve bütün yan duvarları sızdırmaz malzemelerle kaplanmış yapılardır. Bu yapılar 

ızgara tabanlı sistemlerde ızgara altlarına veya kaplamalı zeminlerde zemin altına inşa 

edilirler. Genellikle kaplamalı sert zeminlerin kullanıldığı barınaklarda barınağa 

bağlantılı fakat ayrı bir yapı şeklinde inşa edilirler. Toprak altı depolama yapıları 

genellikle yarı katı ve sıvı gübrelerin depolanması için uygun yapılardır. %15’e kadar 

katı madde içeren gübre karıştırılabilir ve pompa ile iletilebilir. Depolama derinliği, 

geçirimsiz tabaka ve taban suyu seviyesine ve pompalamanın etkinliğine bağlıdır 

(Feldmann and Armstrong 2002). 

Yeraltı depolama yapılarında, bir ana depo vardır. Sıvı gübre iletim kanalı çıkışından 

doğrudan depolama yapısına akar. Depo en çok kanal seviyesine kadar dolabildiğinden, 

arazinin topoğrafik yapısı uygun değilse, depo kapasitesi %20 – 25 azaltılmalıdır 

(Hillborn 2002). Bu tip depolama yapısı, geçirimsiz tabakanın veya yeraltı suyu 

seviyesinin varlığında sınırlı bir kullanıma sahiptir. Deponun derinliği, gübrenin 

karıştırılmasında ve depodan alınmasında kullanılacak pompanın yapısı ile sınırlıdır. 

Buna bağlı olarak, depo derinliği 2.5 – 4.0 m arasında olmalıdır. Depoda 0.8 m x 0.8 m 

boyutlarında bir pompa çukuru olmalıdır. Depo kesiti daire ya da dikdörtgen 

seçilebilmektedir. Yüzeyleri açık ya da kapalı şekilde yapılmaktadır. Açık depoların 

kenarları, kazaları önlemek amacıyla, en az 1.50 m yüksekliğinde çitle çevrilmelidir. En 

uygunu, açık yüzeylerin ızgara, kapaklar ya da her ikisi de kullanılarak kapatılmasıdır 

(Fullhage and Pfost 2002). Bu tip yapılarda depolama periyodu 5-12 aydır. Kapasite 

belirlenirken sulandırma suyu, yağmur, kar ve sağım tesislerinden gelen atık sular 

dikkate alınmalıdır. En az 30 cm hava payı bırakılmalıdır. Tercihen 45 cm havalandırma 

payı bırakılmalıdır. Depolama çukurları inşa edilirken toprak hareketleri, hidrostatik ve 

canlı yükler; bunlara ek olarak taban suyu seviyesi dikkate alınmalıdır (Day 1988).  

Isıtma sistemi kullanılan binalarda yan duvarları yalıtım malzemeleri ile kaplamak 

gerekir. Yan duvarlarda mutlaka nem yalıtımı düşünülmelidir (Anonymous 1996).  
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Deponun boyutlarının belirlenmesinde karıştırma mekanizması da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Kullanılacak ekipmanların alan istekleri önceden bilinmelidir 

(Anonymous 1993b).  

Çukurların açık yüzeyleri ızgaralarla veya kapaklarla kapatılmalıdır. Çevresi en az 150 

cm yükseklikte çitle çevrelenmelidir. İnsan, hayvan veya ekipmanlardan doğacak 

kazaların önlenmesi için önemlidir. Karıştırma ve pompalama işlemlerin yapılması için, 

kullanılan ızgaralar sökülüp takılabilen cinsten olmalıdır (Anonymous 1996). Çukurun 

doldurulmasından önce su eklenmelidir. Izgara altı depolarında 8 – 10 cm su, yığın 

halinde sıyrılmış katı gübre depolarına da homojenliği sağlamak için 15 – 30 cm kadar 

su eklenmelidir.  Sulandırma suyunun eklenmesi karıştırma işlemi yapılacağından her 

zaman gereklidir. Donmuş, farklı yabancı materyaller içeren sıvı atıklar, daha farklı 

pompalama ekipmanları gereksinimini doğurur. Kum ve çakıl maddeler bulunan atıklar 

asla pompalanmamalıdır (Anonymous 1993b).  

Yetersiz havalandırma yapılan depolarda gübre gazları tehlikeli bir durum oluşturabilir. 

Depolarda karıştırma ve pompalama sırasında oluşan gazların etkisini en aza 

indirgeyecek şekilde havalandırma yapılmalıdır. Düşük hava hacmi sağlayan fakat 

sürekli çalışan fanlar gübre gazlarının etkisini azaltıcı etkiye sahiptir. Izgara tabanlı 

sistemlerde gübre gazları direk barınak içerisine yayılacağından barınak havalandırması 

yeterli bir şekilde projelendirilmelidir. Çok büyük kapasiteli barınaklarda gazların 

havada bulunmaları gerekli miktardan daha fazla bulundukları anda haber verecek uyarı 

sistemleri kullanılmalıdır (Anonymous 2005b). 

Karıştırma, taşıma işleminden 2-4 saat önceden homojenitenin sağlanması ve askıda 

kalan maddelerin iyice karışması için yapılması gerekir. Gübre içerisindeki bitki ve 

toprak besinlerinin arazinin her yerine homojen olarak dağılması için bu işlem 

gereklidir. Bu şekilde gübre karışımında katılaşmadığından depolama hacmi de 

korunmuş olur. Gübre araziye uygulanmak üzere taşınırken de karıştırma işlemi devam 

etmelidir. Çünkü gübre içerisindeki maddeler katılaşma eğilimindedir (Janni et al. 

2000).  
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Toprak havuzlar, ekskavatörlerle oluşturulmuş toprak duvarlardan oluşan, kısmen 

toprak üstünde kısmen de toprak altında kalan depolama yapılarıdır (Anonymous 

1993b). Zeminleri kaplamalı ya da kaplamasız yapılabilir (Anonymous 1996). Toprak 

havuzlar düşük maliyetle uzun dönemli depolama sağlarlar. Tasarımları yapılırken 

yüzey ve yer altı sularının kirlenmesine karşı önlem alınmalıdır (Fullhage and Pfost 

1999a). Depolama yerinin seçiminde koku probleminin olmayacağı ve estetik 

görünümün bozulmayacağı bir yer seçilmelidir. Havuzun inşası sırasında kazılan toprak 

materyallerle havuzun etrafında tepecikler oluşturularak görüntünün kötü olması 

engellenebilir. Havuzlar hakim rüzgar yönünde yapılmamalıdır ve olabildiğince 

evlerden uzak yerlere inşa edilmelidir (Anonymous 1998b).  

Havuzun en alt noktası geçirimsiz tabakanın en az 90 cm yukarısında olmalıdır. Taban 

suyu seviyesinden en az 60 cm kadar yükseklikte olmalıdır. Toprak etüdleri mutlaka 

yapılmalıdır. Havuzun yanal eğimlerinin belirlenmesinde önemlidir. İç yanal eğimler 

1/2 -1/3 olmalıdır. Dış yanal eğimler bakımın kolay yapılabilmesi için 1/3’den az 

olmalıdır (Wright et al. 1999). Toprak havuzlarda taban geçirimsiz katmandan veya 

taban suyu seviyesinden en az 1 m yüksekte bulunmalıdır. Toprağın permeabilitesi 10 – 

7 cm/s olmalıdır (Anonymous 2005a).  

Beton erişim rampasına en fazla 1/10 eğim verilmelidir eğer tanker veya başka bir araç 

kullanılacaksa. 1/5 eğim traktör ve pompa ekipmanları için uygundur. Pürüzlü yüzeyler 

ıslak koşullarda çekiş gücünü arttırır (Fullhage and Pfost 1999a). Depo yerinin 

özellikleri, depolama kapasitesi, yer altı suyunun durumu ve boşaltım ekipmanlarına 

göre depo derinliği belirlenmelidir. Derin havuzlar daha az alanda aynı kapasiteyi 

alırlar. Düşük yüzey alanları askıdaki maddelerin kabuklanmasına yol açar. Bu da koku 

sorununu azaltır. Havuz çevresi kazalara karşı çitlerle çevrilmelidir. Gerekli yerlere 

uyarı levhaları asılmalıdır. Havuz çevresi çimlendirilmeli, bitki ile kaplanması 

sağlanmalıdır (Anonymous 2000b). 

Toprak havuzlar çevre kirliliği riski açısından en fazla etkiye sahip depolama tipi 

olmaktadır (Goody et al. 2001). Yerüstü depolama tankı, diğer depolama yapılarına 

göre geçirimsizlik açısından daha güvenilir olsa da hem kaliteli işçilik istemesi hem de 
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kurulum maliyetinin yüksek olması nedeniyle dezavantaja sahiptir (Sangarapillai et al. 

1996). 

Beton tanklar gibi toprak havuzlar da yalnızca gübrenin depolanması için kullanılırlar. 

Depolama periyodu sonunda çökelen maddeler karıştırılıp depodan uzaklaştırılır. Bunun 

yanında su kaynaklarının kalitesinin bozulmamasına da özen gösterilmelidir (Feldmann 

and Armstrong 2002). Toprak havuzların kapasitesi en az 120 günlük depolama süresi 

için belirlenir. Sızmaları önlemek için havuz tabanına kil malzeme serilir ve sıkıştırılır. 

Kil yerine sızdırmaz fabrikasyon malzemeler ya da beton malzeme kullanılabilir ancak 

bunlar daha pahalı malzemelerdir (Anonymous 2005b).  

Depolama havuzları atık suları ve gübreyi birarada depolar. Genellikle dikdörtgen 

biçiminde olmasına rağmen dairesel veya başka şekillerde de olabilir. İşlemlerin 

yapılması ve bakımın kolay olmasına hangi şekil izin veriyorsa o şekil seçilmelidir. İç 

yanal eğim 1/1.5 ile 1/3 olmalıdır. İç ve dış yanal eğim verilirse 1/5 den az olmamalıdır. 

Toprak, güvenlik ve ekipmanların hareketi ve bakım işlemleri tasarım aşamasında 

gözönünde bulundurulmalıdır. Toprak bentin minimum üst genişliği 2.40 m olmalıdır 

(Anonymous 1997). Depolama havuzunun iç kısmı erozyona, tıkanmaya ve donmaya 

dayanıklı materyaller ile kaplanmalıdır. Borular ve rampalar ile araçlara yükleme 

yapılır. Eğer atıklar pompalama ile yüklenip boşaltılacaksa sürekli karıştırılması 

sağlanan sıvı atıklara yeterli ulaşım sağlanmalıdır. Havuzun tabanı, beton, jeomembran 

ya da kille kaplanmalıdır. Geçirimlilik azaltılmalıdır (Anonymous 1996). Havuzların 

doldurulması iki farklı şekilde yapılır. Birincisi alttan yükleme, ikincisi üstten 

yüklemedir. Alttan yüklemenin avantajı uçucu haşere ve koku problemleri daha azdır. 

Gübrenin azot içeriğinin korunması da daha iyidir. Havuza giriş boruları tıkanmaya 

karşı alttan 30 – 90 cm kadar yüksekte bulunmalıdır (Anonymous 1993b). 

Barınak sonlarına yapılan havuzlarda, mekanik temizleyicilerle ya da traktör sıyıcılar ve 

yükleyicilerle toplanan gübrenin doldurulmasında üstten yükleme yapılır. Alttan 

yüklemede ise barınaktan toplanan gübre öncelikle bir tank içine alınır. Buradan da 

pompa ile havuza iletilir. Piston pompalar 250 – 400 mm yarıçaptaki PVC veya çelik 

borularla barınaktan 90 m kadar mesafede bulunan havuza iletim sağlar. Pnömatik 
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pompalar ile basınçlı hava yardımıyla gübre 30 cm yarıçaplı PVC borular ile havuza 

iletilir. Santrifüjlü pompalar özellikle sağım tesislerinden ve diğer yardımcı tesislerden 

gelen atık suların iletilmesinde kullanılır. Yerçekimi ile iletimde havuz barınak 

seviyesinin altına inşa edilir ve gübrenin akması sağlanır (Anonymous 2005b). 

Havuzların boşaltılmasında karıştırılan gübre tanklara iletilir. Havuzun kenarları 6 m 

genişliğinde duvarla çevrilmelidir. Bu şekilde yükleme, taşıma işleri kolaylaşacaktır 

(Fulhage 2000a). Derin depolama yapılarında olduğu gibi bu havuzların da kenarları en 

az 1.50 m çitle çevrilmelidir. Çit ile toprak havuz arasında en az 12 m kadar bir genişlik 

bırakılması ekipmanların kullanılması için yeterli olacaktır (Anonymous 2005b). 

Yerüstü depolama tanklarında kapasiteden tam olarak yararlanılmaktadır. Bu tip 

depolama yapısında sıvı gübre önce, küçük bir depoya yaklaşık iki hafta süreyle 

depolanır. Bundan sonra ana depoya pompalanır. Yüksek sıvı gübre depolama yapıları 3 

– 6 m yükseklikte, kapasiteye göre 9 – 30 m genişlikte yapılabilmektedir (Fullhage and 

Pfost 2002). Ana depoya pompalama ve karıştırma işleminin otomasyonla 

gerçekleştirilmesi için otomatik komutaya sahip yüksek depolama yapıları 

geliştirilmiştir. Ana gübre kanalındaki sıvı gübrenin yüksekliği belirli bir değere 

ulaşınca (açma elektrodu), pompa gübreyi ana depoya basmaktadır. Kanaldaki gübre 

seviyesi belirli bir düzeye düşünce (kapama elektrodu), pompa durmaktadır (Ayık 

1997). Bu tip tanklar, çelik veya betonarme olarak inşa edilmektedirler (Fulhage and 

Pfost 2002). Bu tip yapıların inşaasında beton malzeme kullanılmalıdır. Bu şekilde 

eğilmeye karşı da mukavemet sağlanmış olur (Anonymous 1997a).  

Toprak üstü depolama yapıları dairesel veya köşeli tiplerde olabilir. Sulandırma suyu ve 

yüzey akış depolaması mümkün değildir. Toprak havuzlara göre daha pahalı yapılardır. 

Toprak havuzların inşa edilemediği, alan kısıtı, çatlaklı geçirimsiz tabaka veya estetik 

görünümün bozulması koşullarında tercih edilirler. Depolama yapısının tabanı 

maksimum taban suyu seviyesinin veya geçirimsiz tabakanın 50 cm yukarısında 

yapılmalıdır (Anonymous 1993b).  
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Tamamen açık sistemlerin uygulandığı hayvancılık işletmelerinde elde edilen gübrenin 

içeriği değişkendir. Bu nedenle bu sistemlerde toprak üstü depolama yapılarının 

kullanılması verimli olmayabilir (Anonymous 1996).  

Topraküstü depolama yapılarının kapasitesinin belirlenmesinde gübre hacmi, sağım 

tesislerinden gelen atık sular, yağışın tutulan kısmı ve sulandırma suyu miktarı dikkate 

alınmalıdır. Depolama periyodu da önemlidir (Anonymous 2005d).  

Büyük hacimli piston ya da pnömatik pompalarla büyük çaplı borular kullanılarak 

yeraltından depolama yapısına iletim sağlanır. İletim sırasında sulandırma yapılırsa 

karıştırma problemleri azaltılmış olur (Bicudo and Oleszkiewicz 1999).  

Yarı katı veya yarı sıvı haldeki atıklar genellikle depolama havuzlarında depolanırlar. 

Burada katı ve sıvı atıkların birbirlerinden ayrılması sağlanır (Anonymous 1992a). 

Yarı katı haldeki atıklar içerisinde, bir miktar sıvı ve katı içeriğini artırıcı bir miktar da 

yataklık materyal bulunur. Katı gübre yığınlar şeklinde depolanacak kadar katı madde 

içerir. Yarı katı ve katı gübre çoğunlukla birlikte depolanır. Yarı katı gübre depolama 

yapıları farklı atıkların bir arada depolanmasına olanak verir. Bağlı duraklı ahırlardan, 

genç hayvan ahırlarından, doğum bölmelerinden vb. yerlerden gelen değişik içerikli 

atıkları yarı katı depolama yapılarında birlikte depolanabilir (Fulhage and Pfost 2002).  

Beton rampalı sızdırmaz toprak havuzlar;  tabanı eğimli, beton malzemedendir. 

Ekipmanların rahat hareket edebilmesi için erişim rampasının ve çalışma alanlarının 

betonla kaplanması gerekir. toprak havuzların projelenmesinde sızmaya karşı mutlaka 

önlem alınmalıdır. Eğimli taban üzerinde sıvı kısım bir bölgede toplanarak buradan 

pompa ile boşaltılabilir. Geriye kalan katı maddeler ön arka yükleyici traktörler 

kullanılarak havuzdan alınır (Tyson 1997).   

Beton rampalı sızdırmalı toprak havuzlar; yarı sıvı haldeki atıkların sıvı kısmının 

doğrudan başka bir depolama ünitesine aktarılması için sızdırma özelliği olan filtreler 
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veya katı atık depolama yapılarında yapılacak olan yanlarda ve taban kısımlarında 

eğimli, açık kanalların oluşturulması sağlanır. Deponun inşaatı sırasında duvarlarda 

biçimlendirme ve eğim verme işlemleri yapılır. Deponun duvarları içerisindeki atık 

çamurunun seviyesine, çürümeye ve deformasyona karşı en az 2.5 m yüksekliğinde 

olmalıdır. Taban ise 30 mm kalınlığında, blokaj materyali içermeyen sulu grobeton 

malzemeden yapılmalıdır. Depo duvarlarının uzun süreli yanal yüklere dayanım 

göstermesi için çevresine sert beton kalıpları ile destek yapılmalıdır. Yapının zemini 

mutlaka sızdırmaz olmalıdır. Depolama yapısının ömrü 20 yıl olacak şekilde 

belirlenmelidir (Fulhage and Pfost 2002b). 

Betonarme depolar; toprağın kil içeriği az olduğunda düşünülmelidir. Üzeri kapalı, üç 

tarafı betonarme duvarlarla çevrilmiş yapılardır. Beton malzemeden yapılmış taban 

üzerinde açık olan tarafa doğru eğim verilmiştir. Taban mutlaka sızdırmaz bir malzeme 

ile kaplanmalıdır. Bu sistem süt sığırcılığı işletmelerinde, yağışlı bölgelerde, duraklı 

sistemlerin kullanıldığı, fazla miktarda yataklık materyal ile karışık bir halde bulunan 

gübrenin depolanması için geliştirilmiştir. Yapının üzeri yağış sularından korunmak 

amacıyla kaplanmıştır. Bu tip yapılar estetik açıdan da diğer tarımsal yapılardan farklı 

görünmediğinden bir sorun yaratmaz. Islanması önlendiğinden koku problemi de 

minimum boyutlardadır (Fulhage et al. 2001).  

Krapac et al. (2002) tarafından ızgara altı depolama yapılarında, kısa dönemli olarak 

depolama yapılmasının çevre kirliliği üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ızgara 

tabanlı sistem uygulanan barınak çevresinin farklı yerlerine açılan kuyularda ve yüzey 

sularında kimyasal ve mikrobiyolojik izlemeler ve incelemeler yapılmıştır. Sonuçta 

ızgaralar altında yapılan betonarme depolama yapılarının taban ve duvarlarından oluşan 

sızmanın su kaynaklarını çok fazla etkilemediği belirlenmiştir. Nitrat seviyesinin 10 

mg/L’den daha az olduğu saptanmıştır.  
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2.2.4 Atık işleme sistemleri ve ekipmanları 

Hayvansal atıkların değerlendirilme aşamasından önce mutlaka fiziksel, kimyasal ya da 

biyolojik yöntemlerle işlenmesi gerekmektedir. İşleme ile atık içerisindeki besin 

maddeleri ve toplam katı madde azalırken, patojen ve mikroorganizmalar da yok edilir. 

Bu şekilde, atıkların değerlendirilmesi aşamasında çevreye verilebilecek zarar en aza 

indirgenmeye çalışılır (Fulhage 2000b). Çoğunlukla atıklar, işlemeden önce bir ön 

çökeltmeye tabi tutulurlar. Ön çökeltmede, atıkların fiziksel olarak, katı-sıvı ayırıcı 

sistemlerle ayrışması sağlanır. Bunun yanında eğer gereksinim duyulursa, kurutma, 

sulandırma gibi ön işlemlerden de geçirilebilirler. Her ne kadar işleme sistemlerini 

oluşturan yapılar, depolama yapılarına benzerlik gösterseler de, istenilen çevresel 

parametrelerin sağlanması açısından kontrolleri oldukça zordur (Anonymous 1996).    

Anonymous (2003a), hayvan gübresinin içerisinde hava, su ve toprakta kirlilik 

yaratacak maddeler bulunduğunu ve atıkların işlenmesindeki en önemli amacın, 

potansiyel kirlilik yaratan bu maddelerden oluşabilecek çevresel sorunları ortadan 

kaldırmak ya da en aza indirgemek olduğunu belirtmektedir. 

Barker and Zublena (1996), kötü koku ve zararlı gazların (NH3, vb.) çevreye yayılımını 

en aza indirgemek için atıkların işleme aşamasından geçirildikten sonra 

değerlendirilmesinin gerekli olduğunu, ancak işleme sırasında atıklardan toprak ve bitki 

için yararlı olabilecek azot, fosfor ve potasyum gibi besin maddelerinin kayba 

uğramasının da kaçınılmaz olduğunu bildirmişlerdir. 

Gübrenin işlenmesinde ilk başvurulan, fiziksel daha sonra ise kimyasal yöntemlerdir. 

Bu aşamalardan sonra, biyolojik yöntemle işleme yapılır. Bu üç aşamadan sonra gübre 

karışımında oluşan katı maddelerin üzerinde de farklı işlemler yapılmaktadır 

(Anonymous 2005b).  
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2.2.4.1 Fiziksel işleme 

Hayvansal atıkların katı ve sıvı kısımlarının ayrılması amacıyla fiziksel işleme 

gerçekleştirilir. Tyson (1997), fiziksel işlemenın amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır; 

- Katı gübrenin tekrar altlık malzeme olarak kullanılabilmesine olanak sağlamak, 

- İşlemenın etkinliğini arttırmak, 

- Hidrolik temizleme tesislerinde gübrenin akıcılığını arttırmak için atık suyun 
kullanımını sağlamak, 

- Taşınması için gerekli olan atık hacmini azaltmak.  

Mukhtar et al. (1999), fiziksel işlemede en etkili yöntemin atıkların katı ve sıvı 

kısımlarının farklı tiplerdeki ayırıcı sistemler yardımıyla birbirinden ayrılması olduğunu 

belirtmişlerdir. Fiziksel işlemede, çökeltme veya çeşitli yöntemlerle katı-sıvı madde 

ayrımı yapılmaktadır. Diğer fiziksel işleme yöntemleri kurutma ve yakmadır. Fakat 

yakıt masrafının fazla olması, yakma yönteminin uygulanmasını kısıtlamaktadır 

(Anonymous 2005b).  

Sıvı – katı ayrımında katı atık konsantrasyonu azalacağından; atık hacminin, 

çökelebilen katı madde oranının, koku oluşumunun ve potansiyel kirletici madde 

miktarlarının da azalması beklenir. Bu şekilde, hidrolik olarak atıkların 

değerlendirilmesi daha kolay  olmaktadır. Buna karşın; bakım ve benzeri işlemler için 

işgücü gereksinimi, yüksek enerji ve ekipman yatırımı maliyeti  gerektirmektedir 

(Chastain et al. 2001).  

Fullhage and Pfost (2000), sıvı – katı ayrımında iki temel yaklaşım yapmaktadırlar. 

Birincisi, atık içerisindeki maddelerin yoğunluk farkından yararlanılarak katı 

maddelerin çökeltilmesinin sağlanmasıdır. İkinci yöntem ise eleme ve filtrasyon 

işlemleridir. Çökeltme işleminde sıvı içerisindeki katı atıklar tabana çökelir ya da sıvı 

üzerinde yüzer durumdadırlar. Sıvı içerisindeki katı atıkların toplanması için ekipmana 

gereksinim vardır. Çökeltme zamanı 30 dakika gibi kısa bir sürede olmaktadır. 

Hayvansal atıkların havuza alınarak katı ve sıvı kısımlarının ayrımı gerçekleştirilir. Katı 
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atıklar, işleme işleminin etkinliğini artırmak ve havuzun depolama kapasitesinin sabit 

tutulması amacıyla, düzenli olarak ayırma işlemine tabi tutulmalıdırlar. Eleme ve 

filtrasyon yönteminde ise, atık karışımı, oluşturulan bir kanal sistemi boyunca hareket 

ettirilerek, filtrelerden geçirilir. Bu şekilde katı atıklar ortamdan ayrılır.  

Hartzell (2001) tarafından yapılan bir çalışmada, farklı mekaniksel ayırıcı sistemler 

(basınçlı, sürekli zincirli, sabit eğimli, dönel ve titreşimli) uygulanarak her birinin 

etkinlikleri belirlenmiştir. Katı–sıvı ayırıcı sistemlerin uygun şekilde boyutlandırılması 

ve kurulması için seçilen sistemin ve elde edilen atıkların özelliklerinin iyi bilinmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Sonuçta, basınçlı ayırıcı sistemlerin diğerlerine göre %42 daha 

başarılı olduğu bildirilmektedir.  

Ayırıcı sistemlerin etkinlikleri, atıkların toplam katı madde içeriğine ve katı maddelerin 

özelliklerine bağlıdır. Katı-sıvı karışık halde bulunan atık içerisinde toplam katı madde 

konsantrasyonu yüzdesi genellikle %1-15 aralığındadır. Burns and Moody (2001), 

toplam katı madde yüzdesi arttıkça basınçlı ayırıcı sistemlerin de etkinliğinin arttığını 

bildirmektedirler. Yapılan bir başka çalışmada ise, toplam katı madde yüzdesine ek 

olarak, katı atıkların özellikleri ve çeşidinin de ayırma işleminin performansına etkili 

olduğu belirlenmiştir (Burns and Moody 2003).  

Chastain et al. (2001) tarafından yapılan çalışmada, katı kısmın sıvı kısımdan ayrılması 

ile yaklaşık olarak N ve P’un %50’si de kayba uğradığı bildirilmektedir.  

Gooch et al. (2005) tarafından yapılan çalışmada, beş farklı tip katı-sıvı ayırıcı 

sistemlerinden alınan örneklerde, toplam katı madde, toplam uçucu madde, toplam 

fosfor, orto fosfat, toplam kjeldahl azotu, amonyak azotu ve potasyum parametrelerine 

bakılmıştır. Sistemden çıkan sıvı kısım içerisinde tüm örneklerde %25’ten fazla azot ve 

fosfor bulunamamıştır. Ayırıcı sistemlerden elde edilen katı ve sıvı atıkların besin 

içeriklerinde değişme olmamıştır. Sonuçta, mekaniksel ayırıcılar kullanıldığında, sıvı 

gübre deposu hacmi %1.1 – 3.1 oranında azaltılabilir. Diğer sistemlerde ise bu değer, 

ortalama olarak %22-30 olmaktadır. Ayırma işlemi sonunda elde edilen sıvı kısım katı 

kısma oranla ortalama olarak %32 daha fazla besin maddesi içermektedir. Katı 
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maddelerin ayrılmasında başarı %70.5 ile %3.9 arasında değişmektedir. Elde edilen katı 

kısım organik madde ve karbon içeriği yönünden zengin olduğundan toprak için önemli 

bir iyileştirici olmaktadır. 

Kurutma işlemi, suyun buharlaşmasını sağlayarak, katı maddeyi konsantre hale getirip, 

karışımın hacmini azaltmak amacıyla yapılmaktadır. Yavaş hızda hareket eden hava 

veya yüksek oranda ısıtılmış hava ile sağlanmaktadır. Teorik olarak; 1 kg suyun 

buharlaştırılması için 538 – 600 kcal enerji gereksinimi vardır. Kurutma sistemleri, 

yağış ve yüzey akıştan korunmalıdır. Ek ısıtma yapılması ve hava hareketinin hızının iyi 

belirlenmesi bu işlemin başarısına önemli ölçüde etki etmektedir (Anonymous 2003a).  

Yakma işleminde, organik madde yakılarak, gübre karışımının hacim ve ağırlık olarak 

azalması sağlanmaktadır. Bu şekilde atık içerisindeki yanıcı maddeler yanarak, geriye 

yararlı mineral maddeler kalmaktadır. Hayvansal atıkların yakılması, günümüzde 

oldukça sınırlı kullanıma sahip olmaktadır. Yüksek sıcaklık sağlayarak, yakma sırasında 

kötü koku ve toz oluşumu azaltılabilmektedir. Açık alanlarda uzun süre güneş enerjisi 

ile de yakma işlemi gerçekleştirilebilmektedir (Anonymous 2005b).    

2.2.4.2 Kimyasal işleme 

Hayvansal atıkların kimyasal yollarla olgunlaştırılma nedenleri, dezenfeksiyon, kötü 

koku – toz kontrolü, gübrenin pH seviyesinin kontrolü, kimyasal çökelme sağlamak ve 

atıkların tekrar (yem hammaddesi) kullanılabilmesidir (VanDevender and Carman 

2002).  

Dezenfeksiyonda amaç, gübre karışımı içerisindeki toplam bakteri konsantrasyonunu en 

aza indirgemek böylece atık sudaki patojen bakteriler azalacak ya da yok edilecektir. 

Atık suların herhangi bir su kaynağına karışması riski göz önünde bulundurulduğunda 

bu konu oldukça büyük önem taşımaktadır. Klor, iyot, ozon veya ultraviyole gübre 

karışımına verilerek dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. Klorlama, düşük maliyet, 

etkili dezenfeksiyon sağlaması ve uygulama kolaylığı açısından en çok kullanılan 
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yöntemdir. Klorlama işlemi için kalsiyum klorür (CaCl) veya sodyum klorür (NaCl) ve 

diğer tuzları kullanılmaktadır (Anonymous 1992c).    

Kimyasal çökeltme atık içerisindeki partiküllerin ve kolloidal maddelerin çökelmesini 

sağlar. Karışım içerisinde katılaşan demir klorür, kireçtaşı ve şap gibi maddeler hayvan 

gübresinin sıvı kısımdan ayrılmasına yardımcı olmaktadırlar. Bu kimyasal maddeler 

aynı zamanda gübrenin katılaşmasını ve konsantre hale gelmesini sağlamaktadırlar. Bu 

şekilde, bakteri faaliyetleri için gerekli oksijen gereksinimi azaltılmış olmaktadır. 

Çözünebilir organik parçalar bu işlemle gübre karışımından ayrılmazlar. Çözünebilir 

inorganik parçalar (fosfat vb.), çözünemeyen formlarda ise gübre karışımından 

ayrılabilirler. Şap, demir içeren tuzlar ve kireç kullanılarak kimyasal çökeltme 

sağlanmaktadır. Organik polielektrolitler de kolloidal maddelerin çökelmesini 

sağlamaktadırlar (Martinez and Peu 2000).  

Balsari et al. (2005) tarafından yapılan bir araştırmada, besi ve süt sığırı atıklarının 

şapla yıkanma ve 1 saatlik bir kimyasal çökelme işleminden geçirildikten sonra %30 – 

70 oranları arasında potansiyel kirlilik oluşturacak madde içeriklerinde azalma 

gözlenmiştir.   

Ludington (2004), hayvan gübresinde pH seviyesinin 12’ye yükselmesinin 30 dakikada 

gübre içerisindeki mikroorganizmaların ölümüne yol açabileceğini; böylece, zararlı gaz 

üretimi ve hastalık riskinin de azaltılmış olacağını bildirmektedir.  

Kireç maddesi, hayvan gübresinde pH seviyesini yükseltici etki göstermektedir. Kirecin 

kullanılması ise gübrede amonyağın kaybına neden olmaktadır. bu ise gübrenin besin 

değerini azaltıcı bir olaydır. Kapalı ortamlarda gübre karışımına kireç eklenmesi ile 

fazla miktarda amonyak açığa çıkarak insan ve diğer canlıların hayatını tehlikeye 

sokabilmektedir. Bu nedenle havalandırma sistemi iyi olmayan yerlerde kireç gübreye 

eklenmemelidir (Anonymous 1992a).   
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2.2.4.3 Biyolojik işleme 

Biyolojik işleme, oksijenli (aerobik) ve oksijensiz (anaerobik) sistemleri, veya her 

ikisini birlikte içeren işlemede üçüncü aşamadır. Genellikle, gübrelerin biriktirildiği 

toprak havuzlarda oluşturulur. Anaerobik (oksijensiz) biyolojik işleme çoğunlukla 

biyogaz üretimi için kullanılmaktadır. Fakat gübre çukurlarında kontrol edilemeyen 

olumsuz koşullar (zararlı gaz vb.) oluşmaktadır. Aerobik (oksijenli) yöntemler kötü 

koku, zararlı gaz ve toz kontrolü için daha uygun olmaktadır. Her iki yöntemin 

uygulanması ile gübrenin yem karışım maddesi olarak kullanılabilir hale getirilmesi 

sağlanmaktadır (Leggett et al. 2005). 

Biyolojik işleme sistemleri, hayvancılık aktiviteleri sonucu oluşan organik atıkların 

çevreye en az zararı verecek şekilde kararlı hale dönüşmesini sağlarlar. Biyolojik işleme 

iki farklı şekilde yapılabilir (Fedler and Parker 2002a); 

Anaerobik işleme; Oksijensiz ortamlarda yüksek BOİ seviyelerindeki atıkları 

sıvılaştırmak ve indirgenmelerini sağlamaktır. Bu işlemler sonucu birim hacimde, 

aerobik işlemlere göre, daha fazla ayrışmış organik madde bulunur. 

Aerobik işleme; Serbest oksijenin bulunduğu ortamlarda atıkların biyolojik olarak 

ayrıştırılması sağlanır. Ancak bu işlemler hayvancılık işletmeleri için oldukça 

maliyetlidir. Tek olumlu yanı, atıklardan meydana gelen koku azaltılır. 

Fedler and Parker (2002b), biyolojik işlemenin başarısının mikroorganizmaların 

faaliyetlerini sürdürebilmelerine bağlı olduğunu bildirerek,  

Mikrobiyal aktiviteler ortamın pH’sından etkilenirler. Örneğin; kümes hayvanı gübresi 

için 6.9, süt sığırları için 7.0 olarak belirlenmiştir. Yem artıkları, yataklık materyal veya 

diğer maddelerin eklenmesi ile bu değer değişmektedir. Uçucu asitler ve amonyak 

miktarı da pH’a etki eder. Metan üreten bakteriler pH değişimlerine karşı oldukça 

hassastırlar. Yüksek protein içerikli yemle beslenen hayvanlardan elde edilen gübrenin 
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anaerobik koşullarda olgunlaştırılması gerekir. Özellikle sığır gübresinin, tavuk 

gübresine oranla daha az koku yayma özelliğinden dolayı anaerobik koşullar daha 

uygun olmaktadır. Oksijen ve azot aerobik mikrobiyal aktiviteler için etkili 

olmaktadırlar (Leggett et al. 2005). 

Hayvansal atıkların işlenmesi sırasında çevreye zarar veren gazlar açığa çıkmaktadır. 

Atık karakteristikleri, hayvancılık tesislerinden yayılan sera gazlarının miktarına 

doğrudan etkilidir. Petersen et al. (1998) tarafından yapılan bir çalışmada, katı atık 

depolama koşullarında, aerobik işleme veya aktif kompostlama yapılarak açığa çıkan 

gazların miktarlarının azaltılabileceği belirtilmektedir. Bunun için, içeriğinde %40’tan 

fazla karbon ve %0.5 azot bulunan sap saman karışımının katı atık yığınına 

karıştırılması ile açığa çıkan gazların miktarlarında ortalama olarak %8 azalma meydana 

geldiği gözlemlenmiştir.  

Depolama koşullarında katı gübre yığınları ortama önemli miktarlarda N2O ve CH4 

yayarlar. Gübrenin özellikleri açığa çıkan gazların miktarına etki eder (Chadwick et al. 

1999). Bu aşamada aerobik işleme ile açığa çıkan sera gazları azaltılabilir. Bu olay, atık 

içeriğindeki karbon miktarının artırılması ile sağlanır. Yamulki (2005) tarafından 

yapılan çalışmada, süt sığırcılığından elde edilen gübre, sağım merkezi ve diğer 

yardımcı tesislerden gelen atık suların kısa dönemli depolama koşullarında, sap saman 

eklendiği ve eklenmediği koşullarda açığa çıkan sera gazlarının miktarları 

karşılaştırılmıştır. Aerobik işleme ile birlikte, sap saman karıştırılarak karbon seviyesi 

yükseltilen atıklardan, toplam depolama süresi boyunca 27 g azot/ton; karbon seviyesi 

yükseltilmeyen atık depolama yapılarındaki atıklardan ise 52 g azot/ton açığa çıkmıştır. 

Sonuç olarak, C:N oranı, kuru madde içeriği ve sıcaklık faktörlerinin depolama 

sırasında açığa çıkan N2O ve CH4 gazlarına etki ettiği belirlenmiştir. Karbon seviyesinin 

yükseltilmesi ile atık içerisindeki kuru madde oranı artmaktadır, C:N oranı ve aerobik 

işleme işlemleri de aynı etkiyi göstermektedir. Sıcaklık yükseldikçe mikrobiyal 

faaliyetler artmakta ve bu da açığa çıkan gazların miktarını artırmaktadır. Aerobik 

işlemenın sera gazlarının etkisinin azaltılması için uygun bir yöntem olduğu da, 

çalışmanın bir başka sonucudur. 
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Son yıllarda, hayvancılık işletmeleri hava, yüzey ve yer altı su kaynaklarının 

kirlenmesine önemli oranlarda neden olmaktadır. Bu nedenle, özellikle büyük kapasiteli 

hayvancılık işletmelerinde biyoteknolojik yöntemlerin ve entegre atık yönetimi 

sistemlerinin uygulanması gereklidir. Umetsu and Kimura (1999),  yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılması, kokunun azaltılması, organik atıkların etkili bir şekilde 

yeniden kullanıma kazandırılması, tarım arazilerinde kullanımının geliştirilmesi ve sera 

gazlarının azaltılması açısından anaerobik işleme sistemlerinin uygulanmasının gerekli 

olduğunu belirtmektedirler. Çalışmalarında bu amaçla, Japonya’da modern ve büyük 

kapasiteli hayvancılık işletmelerinde hayvansal atıkların girdi olarak kullanılacağı 

biyogaz tesisleri önermektedirler.   

Anaerobik koşullarda biyogaz sistemlerinin kullanılması son yıllarda giderek 

artmaktadır. Biyogazın elde edilmesi, gerekli mikrobiyal faaliyetlerin atık içerisinde 

oluşturulmasına bağlıdır. Bu nedenle sıcaklık, uçucu yağ asitleri gibi parametrelerin 

kontrol altında tutulması gereklidir(Ahring and Angelidaki 1997). 

 Pfost et al. (2000b), anaerobik işleme sistemlerinin kullanılmasının avantajlarını ve 

dezavantajlarını belirtmektedir. Avantajları; bu sistemin kullanılmasıyla atıkların 

barınak içerisinden çıkarılmasında ve işleme çukurlarındaki atık suların sulamada 

kullanılmasında gerekli işgücünden tasarruf sağlanır. Bakteri faaliyetleri boyunca uzun 

süreli bir depolama ve araziye pompalama esnekliği olanağı vermektedir. Yüksek 

derecelerde kararlılık sağladığından atıkların araziye uygulanması sırasında koku 

yayılımı en az düzeye iner. Dezavantajları ise; eğer çevre koşullarında bir değişim 

olursa, biyolojik aktiviteler azalacağından, koku oluşumu meydana gelecektir. İşleme 

çukurları ani sıcaklık ve yükleme durumlarına karşı oldukça hassastırlar. Soğuk 

mevsimlerde hava sıcaklığı suyun donma noktasının altına düştüğünde işleme çukurları 

çevredeki pınar sularını ve toprağa düşen yağış sularını içine almaya başlayacaktır. Bu 

mevsimden sonra düşük sıcaklıklara bağlı olarak çok az bakteriyel aktivite olacağından 

çukur yüzeyinde kötü koku yayan maddeler oluşmaya başlayacaktır. Kaynak suları çok 

yüksek sıcaklıklarda ise mikrobiyal aktiviteler de artacağından kötü kokular sadece 

bakterilerin çoğalma sürecinde meydana gelecektir. Çok yüksek sıcaklık isteği 

yüzünden, ılık ve sıcak bölgelerde bu sistem daha verimli olmaktadır.     
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Biyolojik işleme sırasında atıklardan önemli ölçüde amonyak ve türevleri çevreye 

yayılmaktadır. Kirchmann and Lundvall (1998) tarafından yapılan çalışmada, farklı 

işleme yöntemleri sırasında oluşan NH3 kayıplarının karşılaştırılması yapılmıştır. 

Sığır ve tavuk yetiştiriciliğinden elde edilen atıkların depolanması sırasında, aerobik 

kompostlama ile, anaerobik işlemeya göre daha fazla NH3 kaybı meydana gelmiştir. 

Bu şekilde kompostlanan atıkların araziye uygulanmasından sonra NH4-N 

konsantrasyonu azaldığından, NH3 kayıplarında da bir azalma meydana gelmiştir. 

Anaerobik işleme uygulanan atıkların araziye uygulanmasından sonra ise toprak 

yüzeyinden yüksek konsantrasyonlarda NH3-N açığa çıkmış ve bu olay da, 

topraktaki azot konsantrasyonunu artırmıştır. NH3-N’nun oranı toprak yüzeyindeki 

pH değişimlerinden etkilenmektedir.  Atıkların, toprak yüzeyinden 5 cm veya daha 

fazla derinlikte uygulanması sonucu amonyak gazı %80 oranında azalmıştır. Sonuç 

olarak hayvansal atıklar anaerobik işleme işleminden sonra toprak yüzeyinin 5 cm 

veya daha fazla derinlikte uygulanması altına uygulanırsa olarak toplam NH3-N 

kaybı azalmaktadır. Tavuk gübresinde yapılan başka bir çalışmada, elde edilen 

gübre, anaerobik işleme öncesi kurutulmuştur. Bu olay NH3-N kaybını daha da 

azaltıcı bir etki göstermiştir. 

Atıkların depolanmasında kullanılan toprak havuzlar,  atık işleme çukurları olarak 

da kullanılabilir. Bu durumda işlemler sonucu geriye kalan atık sular, barınaktaki 

yarı sıvı ve sıvı atıkların toplanmasında uygulanan yüzdürmeli yöntemler için 

gereksinim duyulan yıkama suyu olarak yeniden kullanılabilir (Wright et al. 1999). 

Anonymous (2004d), anaerobik işleme çukurlarının kapasitesinin belirlenmesinde; 

• Minimum işleme hacmi, 

• Gübre, atık su ve yıkama suyu hacimleri, 

• Diğer atıkların hacimlerinin toplamının alınması gerektiğini bildirmektedir.  

İşleme havuzunun derinliği belirlenirken normal koşullarda en az evaporasyon olacak 

şekilde seçilmelidir (Anonymous 2004c). Anaerobik havuzlara verilecek derinlik en az 

2 m olmalıdır (Burton and Turner 2003). İşleme haciminin havuzda aldığı yükseklik 

değeri en yüksek yeraltı suyu seviyesinden en az 0.3 m yukarıda olmalıdır (Day 1988). 
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Havuzun toplam derinliği yüzey alanını küçültmek, ısı kayıplarını azaltmak, karışımın 

en iyi şekilde sağlanması, kokuyu önlemek, anaerobik koşulları sağlamak, çimlenme 

olaylarını en aza indirgemek ve uçucu haşere sorununu ortadan kaldırmak için 

olabildiğince derin tasarlanmalıdır (Anonymous 1996). Toprak ve yeraltı suyu koşulları 

uygun olan yerlerde havuzun derinliği 6 m olarak alınmalıdır (Janni et al. 2000). 

Estetik açıdan, havuzun çevresi doğal veya yapay olarak çevrelenmelidir. Havuz 

çevresindeki eğimli toprak yüzeyler erozyona karşı korunmalıdır. Havuz çevresi 

insanların ve hayvanların kolayca erişemeyeceği bir biçimde çitlerle çevrilmelidir (Pfost 

et al. 2000a). Havuzun işletilmesi için yeterli bir su kaynağı her zaman sağlanmalıdır 

(Pfost and Fulhage 2002).  

İşleme sonucunda ortaya çıkan atık sular kesinlikle bir yüzey su kaynağına 

boşaltılmamalıdır. Atık sular, bitkisel üretimde kullanılmalıdır (Powell et al. 2005).  

Havuzun boşaltım ağzı, 25yıl/24saatlik taşkın verilerine göre projelendirilmelidir. 

Herhangi olumsuz bir durumda fazla miktardaki atık sular bu ağızdan boşaltılmalıdır. 

Havuza atıkların doldurulması işlemi için yeterli kapasiteyi sağlayacak açık kanallar 

veya borular kullanılır. Borularda kullanılacak minimum çap süt sığırları için 200 mm, 

diğer hayvanlardan elde edilen atıklar için ise 150 mm olmalıdır. Giriş kanalları havuz 

su seviyesinin alt veya üst noktalarına yerleştirilebilir. Yerçekimi ile çalışan kanallarda 

eğim %4-15 aralığında olmalıdır. Tercihen %7-8 seçilmelidir (Anonymous 2004c). Eğer 

giriş kanalları havuzun su seviyesinin altında ve kapalı bir bina içerisinde ise, tehlikeli 

gazların etkisini azaltmak için bu alanlar havalandırılmalıdır (Powers et al. 1999).  

Havuzlarda 0.6 m’lik bir hava payı bırakılmalıdır. Havuza atıkların girişi bir pompa 

sistemi ile yapılıyorsa ve sürekli kontrol ediliyorsa bu değer 0.3 m’ye kadar inebilir 

(Anonymous 2004c).  
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Havuz çevresinde oluşturulan koruma duvarlarının yanal eğimleri 1/5’ten az 

olmamalıdır. Bu duvarların üst genişliği en az 2.5 m, tercihen 4 m olmalıdır ve 

erozyondan korunmalıdır (Anonymous 1993b).  

Birden fazla havuz birbirine bağlı olarak kullanıldığı durumda, ilk aşama havuzunun 

kapasitesi tüm işleme ve ölü hacmi kapsayacak şekilde projelendirilmelidir. Havuzlar 

birbirine paralel olarak kullanılıyorsa, bir havuzun hacmi toplam havuz hacmi şeklinde 

alınmalıdır. Havuzda olgulaştırma için minimum alıkoyma süresi 50 gündür. Havuzun 

en/boy oranı alıkoyma süresine bağlıdır. Alıkoyma süresi 1 yıl veya daha fazla 

olduğunda, daire veya kare kesitli havuzlar seçilmelidir. Alıkoyma süresi 100 ve daha 

az olduğunda en/boy oranı ¼ olmalıdır (Anonymous 1996).  

Hairston (1995), atıkların da karıştığı yağışla birlikte oluşan yüzey akıştan havuzların 

mutlaka korunması gerektiğini bildirmektedir. Bunun nedeni herhangi bir zamanda fazla 

miktarda yüzey akışla yüklenen anaerobik işleme havuzlarında istenen işleme işlemleri 

gerçekleşemez duruma gelebilir.  

Zhang et al. (2003), topraktan inşa edilen işleme havuzlarının uzun süre depolama ve 

biyolojik işleme için ideal olduğunu bildirmektedirler. Hamilton (2003), biyolojik 

işleme havuzları inşa edilirken, atıkların toprağa sızmasını engelleyecek şekilde 

önlemler alınması gerektiğini bildirmektedir. Umetsu et al. (2003), anaerobik işleme 

havuzlarının bir avantajını da, arazi uygulamaları sırasında oluşabilecek kokunun en az 

seviyeye indirgenmesi olarak belirtmektedirler. Collins and Younos (1996) tarafından, 

anaerobik işleme sırasında, atık içerisindeki azot konsantrasyonu da depolama sırasında 

%80’e kadar azaldığı bildirilmektedir. 

Pind et al. (2003), oksijensiz (anaerobik) ortamda, hayvan gübresi içerisindeki 

çözünmeye karşı yüksek dayanıma sahip organik atıklar anaerobik bakteriler tarafından 

parçalanırken, metan ve karbondioksit gazlarının açığa çıktığını ve gübrede hacim 

azalması meydana geldiğini bildirmektedirler. Atıkların anaerobik olarak 

olgunlaştırılmasının kötü koku ve zararlı gaz üretimini azaltma yönünden de tercih 

edilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. 



 65

Mukhtar and Walker (2002) ise, gerekli önlemler alınmazsa, anaerobik işleme 

havuzlarının çevresinde metan gazının açığa çıkmasının zararlı etki yapabileceğini, kötü 

kokunun çevreyi rahatsız edeceğini ve atık içerisinden amonyak kaybı meydana 

geleceğinden bitkisel üretim için atıkların besin değerini kaybedeceğini 

bildirmektedirler.   

Anaerobik ortamlar, ilk bakışta bir atık depolama havuzu gibi görünse de daha büyük 

hacimli yapılardır ve atıkların daha uzun süreli depolanmasına olanak vermektedirler 

(Tyson 1996a).  

Anaerobik ortamlarda, gübre içerisindeki anaerobik bakteriler, gübre karışımındaki 

organik atıkları iki aşamada parçalamaktadırlar. Bir grup bakteri organik atıkları 

organik asite dönüştürür, diğer grup bakteri ise, bu organik asitleri metan ve 

karbondioksit gazına çevirirler (Fulhage et al. 1999). Bu çukurlarda işlemlerin verimli 

olması açısından sıcaklığın çok düşmemesi gerekmektedir. Sıcaklık düştükçe, işlemin 

zamanı da fazlalaşmaktadır. Parçalama işlemini yapan bakteriler bir anlamda, 

olgunlaşmayı hızlandırdıklarından katalizör görevi görmektedirler. Bakterilerin 

faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ise sıcaklık önemli bir faktördür. Sıcaklığın, 20º ila 

60º arasında olması sağlanmalıdır (Parker and Fedler 1994). En uygun sıcaklık ise, 

40º’dir (Wright et al. 2004). Gübre karışımının bir pompa veya mekanik bir karıştırıcı 

ile sürekli karıştırılması gübre karışımı ile bakterilerin temasını arttırır ve bu durumda 

katı atıkların çökmesi engellenir. Kontrollü bir şekilde yapılan işleme 20 – 30 günde 

sonuç vermektedir (Fedler and Parker 2002c).   

Clanton (2002) tarafından bildirildiğine göre, anaerobik ortamlarda işleme başlarken, 

gübrenin 1/3 veya 1/2 oranında temiz su çukura eklenmelidir. En iyi verimi alabilmek 

için sürekli olarak çukura atık karışımı ilave edilmelidir. Bunun nedeni metan 

dönüştürücü bakterilerin parçalama işlemi için gerekli besini almalarını sağlamaktır. 

Gübre eklenmesi işlemi düzenli aralıklarla ve sabit miktarlarda yapılmalıdır. Fazla 

miktarda gübre yüklenmesi organik asit üretimini arttırarak, pH seviyesinin düşmesine 

ve güçlü bir kötü kokunun oluşmasına neden olur.  
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Anaerobik ortamlarda işleme ile biyogaz üretimi sonucu %50 – 60 metan (doğalgaz), 

%40 – 50 karbondioksit ve %1’den az olmak üzere de diğer gazlar (H2S vb.) 

oluşmaktadır (Leggett et al. 2005). Fedler and Parker (1998) tarafından bildirildiğine 

göre, bu işlemler sırasında güvenlik koşulları da dikkate alınmalıdır. Metan üretimi çok 

fazla olduğundan kapalı ortamlarda metan gazının birikmesi sonucu patlamalar 

meydana gelebilir. Metan havadan daha hafif bir gazdır. Bu sebeple havalandırma ile bu 

gazın etkisi azaltılabilmektedir. Biyogaz üretimi işleminde ortaya çıkan hidrojen sülfür 

(H2S) de tehlikeli koşullar yaratabilmektedir. Hidrojen sülfür, 300 ppm seviyesinde 30 

dakikada yaşamı tehdit edici boyutlara ulaşabilmektedir. Bu gaz havadan daha ağır 

olduğundan gaz sensörleri tabana yakın yerlere yerleştirilmelidir.  

Aerobik (oksijenli) ortamlar, atıkları oksijen yardımıyla işlemeda kullanılırlar. Aerobik 

ortamlardaki işlemede bakteriler oksijeni kullanarak, tek aşamada organik atıkları 

parçalayarak, karbondioksit ve suya dönüştürürler. Aerob bakteriler, oksijen 

eksikliğinde faaliyetlerini yavaşlatmaktadırlar (Anonymous 2004c). Weeks (2002) 

tarafından bildirildiğine göre, atıkların oksijen gazı ile temas etmesi ile doğal olarak atık 

karışımı içerisinde oluşan bakteriler 1 – 6 ay içerisinde gübreye etki ederek biyolojik 

işlemeyi gerçekleştirirler.  

Aerobik çukurlarda, gübrenin işlenmesi için ilk olarak çukura bir miktar sulandırma 

suyu eklenmelidir. Bu işleme her gün sabit miktarlarda devam edilmelidir. Fazla 

sulandırma suyu ilavesi, oksijenin de fazla kullanımına yol açar. Bu şekilde ortamda 

kötü koku oluşumu artmaktadır (Harris et al. 1997).  

Bicudo and Oleszkiewicz (1999), aerobik ortamların, atıkların biyolojik olarak 

işlenmesinde kullanılmasının avantajlarını çok az miktarda koku oluşturmaları ve 

boyutlarının anaerobik havuzlara göre daha küçük olması; dezavantajını ise yüksek 

enerji gereksinimlerinin olması olarak bildirmektedirler.  
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2.2.5 Atık değerlendirme sistemleri ve ekipmanları 

2.2.5.1 Biyogaz  

Yaklaşık 28 kg büyükbaş hayvan gübresinden 1m3 biyogaz elde edilmektedir. 

İçeriğindeki bileşenlerin oranına bağlı olarak 1m3 biyogazdan yaklaşık 5500-6000 kcal 

enerji elde edilmektedir. Bu değer, 0.60 m3 doğalgaz, 0.60 litre fuel-oil, 0.70 litre 

benzin, 0.65 litre motorin veya 0.80 kg kok kömüründen elde edilen enerjiye eşittir. 

Yine 1 m3 biyogazdan 10 kWh’lik elektrik enerjisi üretilmektedir (Bilgin 2003). Bunun 

yanında dört kişilik bir ailenin üç öğün yemeği pişirilebilmektedir. Pişirme amacıyla 

gereksinim duyulan gaz miktarı ortalama bir kişi için günde 0.33 m3’tür. 

Hayvansal atıklardan yararlanılarak ilk kez biyogaz üretimi İngiltere’de 

gerçekleştirilmiştir. Bunu 1900 yılında Hindistan Bombay’da kurulan biyogaz üreteci 

izlemiştir. Çin, 1970’li yıllarda biyogaz ile ilgilenmeye başlamıştır. Kısa sürede 8 

milyonun üzerinde üretece sahip olarak bu kaynağı en iyi değerlendiren ülke konumuna 

geçmiştir. Biyogaz, 1900’lü yıllarda enerji sıkıntısı çeken ülkelerde önemli bir enerji 

kaynağı olarak görülmüş ve dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde İsviçre, 

Almanya, Danimarka ve Amerika gibi birçok ülkede 1000-10.000 m3’lük büyük 

kapasiteli biyogaz tesisleri başarıyla işletilmektedir. Örneğin Finlandiya toplam 

enerjisinin %15’ini, İsveç %9’unu, ABD %4’ünü bu tür enerjiden sağlamaktadır. 

Türkiye’de biyogaz ile  ilgili çalışmalar 1957 yılında başlatılmıştır. Biyogaz üretimi ile 

ilgili araştırma çalışmaları en yoğun biçimde 1975-86 yılları arasında Topraksu Merkez 

Araştırma Enstitüsü ve daha sonra Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsü 

tarafından yürütülmüştür. Bu dönemde; her il merkezinde 3 adet, bölge merkezlerinde 

ise 5 adet biyogaz tesisinin yapılması planlanmış ve bu tesislerin çoğu işletmeye 

açılmıştır. Diğer taraftan, kendi olanakları ile biyogaz tesisi kurmak isteyen kişi ve 

kuruluşlara kredi ve teknik yardım olanağı sağlanmıştır. Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü kapsamında yürütülen çalışmalar uluslararası bazı anlaşmalarla  

desteklenmiş  olmasına karşın  1987 yılında kesilmiştir. Tesis türünün teknik olarak 

ülkemiz koşullarına uymaması nedeni ile bu tesislerin sürekli ve verimli işletilmesi 
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mümkün olmamıştır. Sonuç olarak yoğun işgücü harcanmasına karşın az miktarda gaz 

elde edilmesi kuruluşların bu konudaki ilgisini zamanla azaltmış ve uygulamalara son 

verilmesine neden olmuştur (Bilgin 2003).  

Optimum biyogaz oluşumu için tesis içi gübre-su karışımının katı madde oranının % 7 

10 olması gerekmektedir. Katı madde oranları; sığır gübresinde % 15-20, tavuk 

gübresinde % 30, koyun gübresinde ise % 40 civarındadır. Ayrıca 1 m3 gübre-su 

karışımının 850 kg’a eşdeğer olduğundan gereksinim duyulan üreteç hacmi de eldeki 

gübre-su karışımının ağırlığı ile bulunabilmektedir (Klingler 1998). 

Biyogaz tesisinin kırsal alandaki bir ailenin günlük ısıtma, pişirme ve aydınlatma 

gereksinimini karşılaması için en az 6-8 m3 kapasitede planlanması gerekmektedir. Bir 

işletmenin bu kapasiteyi sağlaması için minimum 10 büyükbaş hayvana gereksinimi 

vardır (Bothi and Aldrich 2005). 

Birçok ülkede biyogaz tesisleri planlanan amaca göre farklı teknolojiler kullanılarak 

inşaa edilmektedir. Biyogaz tesisleri, aile tipi (6-12 m3 kapasiteli) çiftlik tipi (50-100-

150 m3 kapasiteli), köy tipi (100-200 m3 kapasiteli) tesisler olarak ele alınabileceği gibi 

başta Almanya olmak üzere Amerika, Danimarka, İsviçre gibi pek çok ülkede 1000-

10.000 m3 kapasiteli biyogaz tesisleri işletilmektedir. 

Biyogaz üreteçlerden çıktığında farklı şekillerde kullanılır. Bunlar doğrudan yakılarak 

gereken ısı ihtiyacının karşılanması, jeneratörler aracılığıyla elektrik elde edilmesi, 

kojenerasyon sistemlerinde hem ısı hem de elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Bu 

kullanım amaçlarının yerine getirilmesinde farklı tip yakma elemanları ve motor 

sistemleri kullanılmaktadır. Kırsal bölgelerde kullanılan basit ocaklar, ısıtma sistemleri 

küçük miktarların değerlendirilmesinde kullanılır. Modern sistemler ise, biyogaza 

uygun modifiye edilmiş motor sistemleriyle takviye edilmiştir (Haren and Fleming 

2005). 
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Çin’de ve Hindistan’da anaerobik parçalanma yolu ile biyogaz üretimi oldukça yaygın 

olarak uygulanmaktadır. Yaklaşık 6-8 milyon aile tipi üreteç kullanımaktadır. Bu tip 

üreteçler yemek pişirme ve aydınlatma amacıyla kullanılmaktadır (Wellinger and 

Lindberg 2001). 

Avrupa’da ise daha çok teknoloji yoğun kullanılarak metan üretiminin optimum 

koşulları araştırılmaktadır. (Fischer 2002) tarafından bildirildiğine göre, Almanya’da 

2000’in üzerinde farklı kapasite ve tiplerde biyogaz üreteçleri faaliyet göstermektedir. 

Danimarka’da ise biyogaz üretiminden enerji elde edilmesi uzun dönemli bir enerji 

stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkede 5.5 milyon’a yakın nüfus 20 merkezi 

üreteç (kojenerasyon sistemli) ve 45 adet de çiftlik tipinde üreteçlerden 

yararlanmaktadır (Holm-Nielson and Al Seadi 2003). Bu ülkelerde biyogazın tercih 

edilmesinin en önemli nedeni ülkede bu konudaki yasal düzenlemelerin ve finansal 

desteklerin uygun olmasından kaynaklanmaktadır (Köttner 2002).   

Amerika ve Kanada’da biyogaz uygulamaları Avrupa kadar yaygın değildir. Bu konuda 

devlet destekleri zamanla artırılmaktadır (Mattocks and Wilson 2005). Beaulieu (2004), 

Kanada’da 2001 yılında yapılan anket sonuçlarına göre, ileri teknolojiler kullanılmasına 

karşın, çiftçilerin hiçbirinin biyogaz kullanmadığını bildirmektedir.  

Modern sistemler, farklı atıkların kullanılmasına ve değişik üreteçlerin entegre bir 

şekilde çalıştırılmasına olanak vermektedirler. Bu tip sistemler, kentsel, endüstriyel 

atıkların işlenmesinin yanında enerji üretiminde de, maksimum verimi sağlamaktadır. 

Örnekler verilecek olunursa, Finlandiya’nın Waasa şehrinde kurulu olan, kentsel 

atıkların, atık suların, balık ve hayvan atıklarının birlikte işlendiği, modern bir üreteç 

sistemi bulunmaktadır. Toplam katı madde yüzdesi 10-15 aralığında atık işleyen bu 

sistem hem mezofilik hem de termofilik aralıklarda çalışabilen iki paralel üreteçten 

oluşur. Bu sistemin özelliği düşük katı oranlarında çalışan ana üretecin içinde ön bir 

hazne yerleştirilerek farklı bölgelere ayrılmasıdır. Karıştırma biyogazın tabandan 

sisteme pompalanmasıyla pnömatik olarak sağlanır ve bu sayede biyogaz hem enerji 

eldesi hem de karıştırma işleminde kullanılır (Willingham and Pipattanasomporn 2003). 
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İsveç’te, Tokyo’da ve Hollanda’da bu sistemle çalışan biyogaz üretim ve atık 

değerlendirme işletmeleri bulunmaktadır (Haren and Fleming 2005). 

Fransa’da geliştirilen ve toplam katı oranları %35 gibi yüksek atıklarla çalışabilen 

VALORGA sistemi de mezofilik aralıkta çalışarak önemli başarılar sağlanmıştır. 

Atıklar, ayırma, eleme gibi ön işlemlerden geçtikten sonra geri beslenecek ünite suyuyla 

karıştırılıp üretece verilmektedir. Ünite suyu dışarı atılan atıkların filtrasyon, 

sentrifugasyon gibi işlemlerle ayrılmasından elde edilir, böylece dışarıdan temiz su 

kullanımı önlenerek çevreye yük getirilmemiş olur, ayrıca karıştırma biyogazın sisteme 

pompalanması ile sağlanır. Fransa’da Amien’s (85000 ton/yıl) şehrinde yaklaşık on 

yıldır çalışan ilk örnekte, işlenen katı atık tonu başına 146 normal m3 (eklenen uçucu 

katı tonu başına 210-240 m3 ) luk bir üretim gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Fransa’da 

Grenoble (16000 ton/yıl), Hollanda’da Tilburg (52000 ton/yıl), Tahiti’de Papeete  

(90000 ton/yıl), Fransız Polinezyası’nda Tamara (92000 ton/yıl) bölgelerinde farklı atık 

işleme potansiyeline sahip sistemler kurulmuştur (Wiltsee and Emerson 2004). 

Kuru anaerobik kompost sistemleri de denen DRANCO işlemi, kuru ve yüksek oranda 

katı içeren atıklarla çalışan diğer bir önemli sistemdir. Özellikle şehirsel katı atıkların 

organik kısımlarının işlenmesinde ve biyogaz eldesinde kullanılır. Termofilik aralığın 

sağlandığı üreteç dikey bir tapa akışlı üreteçtir. Üreteç içinde herhangi bir karıştırma 

işlemi yapılmaz. Sistemin tam anlamıyla kuru bir ortama gerek duyması ve 

karıştırmanın sıvılaşma riskini arttırması tapa akışı etkileyeceğinden karıştırma işlemi 

uygulanmaz. Üretecten çıkan artıkların üçte biri sisteme beslenen atıklarla karıştırılıp 

beslemenin inokulasyonu için gerekli aşı olarak kullanılır. Belçika’nın Gent şehrinde 

pilot çaplı işletimine 50m3’lük bir üreteçle başlanmış ve 1984-1991 yılları arasında 

farklı atıklarla denemeler yapılmıştır. Yine Belçika’nın Brecht şehrinde 1992’den bu 

güne 12000 ton/yıl atık işleyen 808m3’lük üreteçten elde edilen enerji sistemin 

ihtiyacının %80’inin karşılamasının yanında 280kW’lık jeneratörü çalıştırarak elektrik 

üretimini yapmaktadır. Avusturya’nın, Salzburg (20000ton/yıl), Almanya’nın Bassum 

13500 (ton/yıl) ve Keiserslautern (20000ton/yıl) şehirlerinde bu sistem kullanılmaktadır 

(Samuelson 2004, Wheeler 2000). 
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Bu sistemlere ek olarak çok basamaklı sistemler de kullanılmaktadır. Bu sistemlerin 

amacı anaerobik işlemlerin farklı basamaklarını farklı üreteçlerde gerçekleştirerek 

verimin arttırılmasını sağlamaktır. Almanya’ da geliştirilen BTA sistemde atıklar 

sistemden geri beslenen atık suyla karıştırılır. Organik maddeler çözünürken yüzeydeki 

veya tabandaki çözünmeyen artıklar sistemden uzaklaştırılırlar. Atıklar sisteme 

alınırken uygulanan ön işlemlerle, toplam katı içeriği %10’luk bir karışım sağlanır, bu 

karışım asit ile muamele edilir ve santrifüj ile sıvılardan arındırılır. Karıştırmadan çıkan 

ince katman biofilm üretecine aktarılarak mezofilik ortamda metan üretiminde 

kullanılır. Bu katmanın %35 katı içeriği ve ton başına ortalama 0,2-0,3 kg azot değeri 

bulunmaktadır. Artık sistem suyu ise ton başına ortalama 4-8 kg azot içerir. Bu atıklar 

gübre olarak tarımda geri kazanılabilmektedir (Mitzlaff 1998). 

Biyogaz çözünebilir katı maddelerin gazlaşmasından meydana gelir. Bu nedenle 

atıkların çözünebilen katı madde içeriği ne kadar fazla ise metan üretimi de o kadar 

yüksek olur. Atıkların içerisindeki tüm organik maddelerin bozunmaya uğradıkları 

varsayılarak bir çok araştırma yapılmış ve farklı hayvan gübrelerinden ne kadar metan 

üretildiği belirlenmeye çalışılmıştır (Çizelge 2.11). 

Çizelge 2.11 Farklı hayvan gübrelerinden elde edilen metan gazı miktarları 

Metan üretimi, L CH4 / kg uçucu katı madde Kaynak 
Domuz Süt sığırı Besi sığırı Kümes hayvanı 

Moller et al.. 2004a 
Fulhage et al.. 1993 
Barker 2001 

516 
449 
452 

468 
288 
412 

488 
562 
486 

- 
322 
486 

Atıklar, anaerobik veya aerobik koşullarda depolanma süresi boyunca, metan üretim 

potansiyellerini kaybederler. Atıklarda oluşan metan kaybına etki eden en önemli faktör 

sıcaklıktır (Mangino et al. 2002). Møller et al. (2004a) tarafından bildirildiğine göre, 

atıklardan, 15 günlük depolama süresi sonunda %4.3- 6.6 ve 30 günlük depolama süresi 

sonunda ise %7.7 – 11.9 oranında metan kaybı meydana gelmiştir.  

Sıcak ve nemli ortamlarda elde edilen biyogazın içerisinde su buharı bulunur. Sıcaklığın 

35ºC ve bağıl nemin de %100 olduğu koşulda 1 m3 biyogazda 40 g su bulunmaktadır. 

Su buharı biyogazdan enerji eldesini azaltıcı bir etki göstermektedir (Poulsen 2003). 
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Hidrojen sülfür ortamda korozyona neden olmaktadır. Bu nedenle hidrojen sülfürün 

(H2S) ortamda en fazla 500 ppm konsantrasyonunda olması gerekir (Wellinger and 

Lindberg 2001).  

Atıklardan gaz üretiminin gerçekleştirilmesi işlemi çeşitli parametrelerin etkin rol aldığı 

bir bütündür. Bu faktörler çevresel etkilerden, organizmaların davranışına, kullanılan 

atıklardan, konsantrasyonlara kadar geniş bir yelpazede incelenebilir.  

Mezofilik sıcaklıklar (30-40ºC) uygun maliyetle ısı üretimi için biyogaz üretiminde 

yaygın olarak kullanılır. Termofilik sıcaklıklarda (50-60ºC) metan üretimi artmasına 

karşın bakterilerin yüksek sıcaklıklara hassas olması olumsuz etki yaratır. Her bir 

sıcaklık aralığının birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır (Ahring 1994). El-

Mashad et al. (2004) termofilik sıcaklıkların patojen ve diğer zararlıların yok 

edilmesinde avantaj olduğunu bildirmektedirler. Amerika’da biyogaz tesislerinin çoğu 

mezofiliktir (Kramer 2002).  

Sıcaklık 15oC altında olduğunda, mikroorganizmaların adaptasyonları kolay da olsa, gaz 

üretimi oldukça yavaşlamakta ve üreteç sistemi ekonomik olmaktan çıkmaktadır. Bu 

nedenlerle optimum sıcaklığın belirlenmesi önem taşır. Günümüzde modern biyogaz 

üreteç sistemleri mezofilik (20-40oC) ve termofilik (40-70oC) sıcaklık aralıklarında 

işletilebilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda atıkların parçalanma hızı artar ve sistemdeki 

bekleme süreleri kısalır ve böylece daha küçük hacimlerdeki üreteçler kullanılabilir 

(Anonymous 2005f). 

Besleme oranı genellikle 1.2 – 11.0 kg VS/m3/gün olarak farklı tip üreteçler ve gübre 

çeşidine göre değişmektedir. Yüksek besleme oranı, üretecin daha etkin kullanılmasını 

sağlasa da, katı madde miktarını artıracağından alıkoyma süresinin de uzamasına neden 

olur. Seyreltilmiş veya konsantre haldeki  atıkların kullanımına bağlı olarak gaz 

verimleri farklılık gösterir, bu nedenlerle üreteçlerin uygunluğunun yükleme miktarıyla 

ilişkilendirilmesi daha sağlıklı bir yöntemdir. Yükleme, birim üreteçteki atık miktarıdır, 

alıkoyma süresi ve besleme konsantrasyonu kullanılarak hesaplanabilir (Anonymous 

2004e). 
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Alıkoyma süresi, gübrenin sıvı veya katı kısmının üreteçte kalma zamanıdır. Sıcaklık 

düştükçe alıkoyma süresi de artar. Atıkların üreteç içinde kaldığı süreyi ifade 

etmektedir. Üreteç hacminin günlük besleme miktarına bölünmesiyle hesaplanır. 

Organik materyalin parçalanarak gaz açığa çıkarması ve bu işlemleri gerçekleştiren 

bakterilerin üreme hızlarının bu zamana bağlı olması alıkonma süresinin önemini 

göstermektedir. Kullanılan atığın türüne, üreteç çeşidine göre değişmekle birlikte 

istenilen,  kısa sürelerde optimum gaz çıkışının sağlanmasıdır (Haren and Fleming 

2005). 

Katı madde konsantrasyonu, kuru madde yüzdesi ve çözünebilir katı yüzdesi katı madde 

konsantrasyonunu belirlemede önemlidir. Katı madde konsantrasyonu en uygun üreteç 

tipinin seçimini de etkilemektedir (Anonymous 2004e). 

Anaerobik işlemler pH değerleriyle doğrudan bağlantılıdır ve pH 6-8.5 aralığında 

gerçekleşebilmektedir. Anaerobik parçalanma işlemlerinde rol alan her mikrobiyal grup 

kendisine özgü bir pH aralığında optimum verimi sağlamaktadır. Metan üreten 

bakteriler ortalama pH 6.8-7.2 aralığında optimum verimi sağlarken, asit üretenler pH 4-

6 aralığında verimlidirler (Ahring 1994). 

Karbon / azot / fosfor oranları, üreteç sistemlerinin optimum koşullarının sağlanmasında 

önem taşımaktadır. Karbon/azot oranın 50’den, karbon/fosfor oranının 200’den düşük 

olması istenilen bir özelliktir. Eğer karbon/azot oranı çok yüksekse azot, metan üreten 

bakteriler tarafından protein ihtiyaçlarının karşılanması için hızla tüketilir, azalan miktar 

bakterilerin verimini düşürür ve sonuçta gaz çıkışı yavaşlar. Tersi durumda ise azot 

amonyak olarak açığa çıkar ve bu pH’ı yükselterek toksik etki oluşmasına neden olur. 

C/N/P oranları anaerobik işlemler için ortalama 100/3/0.6 olarak benimsenmektedir. Bu 

oranları sağlamak amacıyla farklı atıkların karıştırılarak biyogaz üreteçlerine 

beslenmeleri tercih edilen bir yöntemdir (Bitir et al. 2002). 

Atıkların seyreltilmesi ile istenilen özellikteki atık konsantrasyonlarına ulaşmak için 

seyreltme yapılır zararlı maddelerin konsantrasyonları zararsız limitlere çekilebilir. Bu, 

özellikle katı içeriği fazla olan atıkların kullanılmasında üreteçte çalışma rahatlığı 
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yaratır. Seyreltme oranının arttırılması ile atık maddelerin üreteçlerin tabanlarına 

çökelmesi nedeniyle seyreltme üreteç içinde farklı katmanların oluşmasını önleyecek 

şekilde yapılmalıdır, gerekirse destek olarak karıştırma sistemleri kullanılabilir (Lusk 

1999). 

Biyogaz üreteç tipleri, hibrit üreteçler, sabit kubbeli üreteçler, hareketli kubbeli 

üreteçler, torba üreteçler,  sabit film üreteçleri, yukarı akışlı üreteçler, yatay engelli 

üreteçler gibi farklı tiplerde olmaktadır (Lusk 1998).   

Hayvansal atıklardan biyogaz eldesinde en yaygın kullanılan üreteç tipleri, anaerobik 

havuz üreteçleridir. Bu üreteçler üzerleri gaz sızdırmaz örtülerle kapatılmış basit 

havuzlardır. Besleme bir taraftan sağlanırken belli reaksiyon süresi sonunda artıklar 

diğer taraftan dışarı  alınır. Bu tip üreteçler özellikle mevsim koşullarının düşük sıcaklık 

aralığını sağladığı bölgelerde sıcaklık kontrolüne ihtiyaç olmadan normal ortam 

koşullarında kullanılabilirler (Poulsen 2003). Biyolojik oksijen ihtiyacı 500mg/L gibi 

düşük kuvvetteki atık sularla çalışılırken başarı sağlamışlar, basit işletimleri ve düşük 

maliyetleri ile avantajlarını ortaya koymuş sistemlerdir. Üreteçlerin dezavantajları, 

verimin dış ortam sıcaklık değişimine bağlı olarak mevsimsel olarak değişmesi, gaz 

üretimlerinin düşük oluşu, karışmanın neredeyse hiç olmaması, katıların dibe çökerek 

verimi etkilemesi olarak sıralanabilir. Maliyetleri düşüktür, fakat temizlenmeleri 

sırasında zorluklarla karşılaşılır (Ingersoll 2003). 

Diğer kullanımı yaygın olan üreteç tipi ise karıştırmalı üreteçlerdir. Amerika ve 

Avrupa’da yerel hayvan çiftliklerinde çok yaygın kullanılan bir üreteç sistemidir ayrıca 

kanalizasyon atıkları ve endüstriyel atık işleyen ünitelerde de bu sistem 

kullanılmaktadır. Isıtma ve karıştırmanın eşliğinde optimum koşullar sağlanmaktadır. 

Mezofilik ve termofilik aralıklarda çalıştırılabilirler. Yükseklikleri az, taban alanları 

fazla olabilir, veya tam tersi tasarımlar kullanılabilir. Sabit kubbeli, hareketli kubbeli 

tasarımları vardır (Barker 2001). Gaz karıştırmalı, mekanik karıştırmalı ve farklı ısı 

değiştirici sistemli üreteçler bulunmaktadır. Karıştırmalı üreteçlerin en önemli 

avantajları çok farklı koşullara adapte edilebilmeleri, hızlı gaz dönüşümünü sağlamaları 

ve sistem içindeki homojeniteyi korumaları  olarak sıralanabilir. Fakat kuruluş ve enerji 
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maliyetleri açısından sakıncaları vardır, bakteri kayıpları nedeniyle ek besleme 

gerekebilir (Kramer 2002, Anonymous 2004e). 

2.2.5.2 Kompost 

Dünya’da gerçekleşmesi beklenen enerji krizi ve sera gazı etkileri ülkeleri alternatif 

enerji kaynakları aramaya itmiştir. Bu çerçevede, dünyanın bir çok yerinde evsel ve 

hayvansal katı atıkların; kompost, biyogaz gibi teknolojilerde kullanılması tercih 

edilmektedir. Özellikle çiftliklerdeki hayvansal atıkların düzensiz uzaklaştırılması 

sonucu sızıntı suları, yer altı ve yüzeysel  suları kirletildiğinden, bu şekilde atıkların 

çevreye verdiği zarar da minimum düzeye indirilmiş olmaktadır.  

Kompost gübre, biyolojik arıtma tesisi çamuru, yaprak, kağıt ve yiyecek atıkları gibi 

organik maddelerin mikroorganizmalar vasıtasıyla kompost adı verilen toprağımsı bir 

yapıya dönüştürüldüğü biyolojik bir işlemdir. Kompost yapımı ve kompost kullanımı 

gübre işlemeyi kolaylaştırıcı ve çevre kirliliğini önleyici yöntemlerdir. Kompost 

yapımında nemi gideren, patojen ve zararlı ot kaynaklarını tahrip eden ısı üretilir.  İşlem 

doğru yönetilirse koku seviyesi en aza indirgenir. Kompost, elde edildiği ham 

maddelerden farklı özelliktedir, işlenmesi kolaydır ve uzun süre depolanabilir (Rynk 

1992). 

Kompostlama işlemi hayvancılık faaliyetlerine yatkın bir işlemdir.  Bunun nedeni 

hayvansal atıkların özellikleri, kompost için gereken arazinin çiftlikte doğal olarak 

bulunması ve kompostun çiftçiye sağladığı yararlardır. Kompostlamada kullanılan 

ekipman her çiftlikte kolayca bulunabilir (Maynard 1990). 

Kompostlama organik maddelerin aerobik veya anaerobik koşullarda 

mikroorganizmalar vasıtası ile karalı hale getirildiği bir işlemdir. Kompostlamada 

organik maddeler harcanırken, mikroorganizmalar oksijeni tüketirler. Aktif 

kompostlama esnasında  fazla miktarda ısı ve karbondioksit (CO2) üretilir ve su buharı 

havaya karışır (Seekins 1997).  
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CO2 ve su kayıpları birincil maddelerin ağırlığının yaklaşık yarısına eşittir. 

Kompostlama işlemi, ham maddeleri, değerli toprak şartlandırıcısına dönüştürürken 

onların hem hacmini hem de ağırlığını azaltır (Alexander 1995). 

Kompostlama mikroorganizmaların büyümesi için uygun koşullar sağlandığında ve bu 

koşullar muhafaza edildiğinde çok hızlı gerçekleşir. Kompostlama için en önemli 

şartlar; 

• Uygun karbon ve azot (C:N) oranı da dahil olmak üzere, mikrobiyal aktivite ve 

büyüme için gereken besi maddelerini sağlanmak için organik maddelerin 

karıştırılması, 

• Aerobik mikroorganizmalar için yeterli oksijen, 

• Havalandırmayı engellemeden biyolojik aktiviteyi sağlayan yeterli nem içeriği, 

• Kuvvetli mikrobiyal aktiviteyi sağlayan termofilik sıcaklıklardır (Watkins and White 

1990). 

Kompostlama işlemi değişik koşullarda ve birçok  madde ile gerçekleşir. Kompostlama 

hızı ve bitmiş kompostun kalitesi ham maddelerin seçimi ve karışımına bağlıdır.  

Bitmiş kompostta ki karbon, kimyasal enerji, protein ve su, ham maddedekinden daha 

azdır.  Bitmiş kompostta ki humus oranı daha fazladır. Bitmiş kompostun hacmi ham 

maddenin %50’sine veya daha azına eşittir (Hoitink et al. 1994). 

Kompostlamaya etki eden parametreler oksijen ve havalandırma; besin maddeleri(C:N 

oranı); nem; porozite, yapı, kıvam ve partikül boyutu; pH; sıcaklık ve süre’dir (Çizelge 

2.12) (Anonymous 2005a).  

Ham maddenin komposta dönüşmesi için gereken sürenin uzunluğu; kullanılan madde, 

sıcaklık, nem, havalandırma sıklığı ve kullanıcının istekleri gibi bir çok değişkene 

bağlıdır. Uygun nem içeriksı, C:N oranı ve sıkça havalandırma mümkün olan en kısa 

kompostlama süresini sağlar. Yetersiz nem, yüksek C:N oranı, düşük sıcaklık, yetersiz 

havalandırma, büyük partiküller ve ortamda yüksek miktarda dayanıklı maddenin (odun 
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kökenli maddeler) olması kompostlama işlemini yavaşlatan koşullardır (Hoitink et al. 

1994).   

Çizelge 2.12 Hızlı kompostlama için tavsiye edilen koşullar (Anonymous 2005a) 

Parametre    Uygun aralık a  Önerilen aralık 

Karbon azot oranı (C:N) 20:1-40:1 25:1-30:1 
Nem içeriği %40-65 b %50-60 
Oksijen konsantrasyonu >%5 >>%5 

Partikül boyutu (cm çap) 0,32-1,27 Değişir b 

Ph 5,5-9,0 6,5-8,0 
Sıcaklık (ºC) 43-65 54-60 
        a Bu değerler hızlı kompostlama için geçerlidir. Bu aralıklar dışındaki değerlerde kullanılabilir. 
        b Kullanılan madde, yığın boyutu ve/veya hava koşullarına bağlı olarak değişir. 

Uygun koşullarda genellikle maddenin çürümesi ve stabilizasyonu için birkaç hafta 

yeterlidir; ama en iyisi bu sürenin iki aydan fazla olmasıdır. Çok iyi denetlenen bazı 

sistemlerde kompost üretimi bir haftadan daha kısa sürede gerçekleşmesine rağmen,  

kullanılmadan önce 4-6 hafta olgunlaşma süresi tavsiye edilir.  

Kompost işlemi süresince hammaddelerde hacimce büyük miktarda azalma görülür. Bu 

hacim azalmasının nedeni atmosferik karbondioksit ve su kaybıdır. Su kaybından dolayı 

kompost maddelerinin ağırlığı %40-80 oranında azalır (Watkins and White 1990).  

Kompostun olgunlaştırılmasında aerobik bozunma işlemi hala devam ettiği için, yığının 

yeterince doğal havalandırılması gereklidir. Havalandırma olgunlaşma yığınının nem 

içeriğini ve boyutunu etkiler (Morris et al. 1995).  

Kompostlamada kullanılan ham maddelerde olması gereken karakteristikler Çizelge 

2.13’de verilmiştir. Hızlı kompostlamanın olması veya koku riski yüksek maddeler için 

çizelgedeki değerlere yakın değerlerin seçilmesi önemlidir (Anonymous 2005a).  

Hayvansal atıklar, özellikle de büyükbaş hayvanların gübreleri, azotça zengindir ve nem 

içeriği yüksektir. Nem içeriği ve C:N oranı; hayvanlarda kullanılan altlığa, operasyon 

türüne ve mevsime göre değişir. Genellikle kuru ve karbonca zengin düzenleyici 
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gerektirir. Bir hacim gübreye 2-3 hacim düzenleyici katılır. Yatak malzemesiyle karışık 

gübrenin C:N oranı yüksek ve kurudur. Kompost karışımlarında çok miktarda 

kullanıldığında, sıvı gübre ayrıştırılmalı veya kurutulmalıdır.  Bir miktar çöp katılması 

ile iyi bir kompostlama maddesi elde edilmektedir (Maynard 1990).  

Çizelge 2.13 Ham maddelerde olması istenilen özellikler (Anonymous 2005) 

 

 
*Karışımda ham yoğunluk 558-640 kg/m3’ten küçük olması genellikle uygundur. 

Çiftliklerde dört çeşit kompostlama metodu kullanılır. Bunlar; 

• Pasif kompostlama, 

• Sıralı yığın oluşturarak kompostlama,  

• Havalandırmalı yığınlarda kompostlama, 

• Kapalı reaktörde kompostlama. 

Pasif kompostlama yığın içindeki maddelerin seyrek karıştırılarak uzun bir süre 

boyunca basitçe yığılmasıdır. Sıralı yığın metodunda ise maddeler uzun ince yığınlar 

(yığın-sıraları) halinde istiflenir. Yığınlar kepçeli bir yükleyici veya özel döndürme 

makineleri kullanılarak periyodik olarak döndürülür. Döndürme işlemi kompost 

yığınlarını karıştırarak havalandırmayı arttırır. Diğer yöntemlar; hava kanalları gibi 

görev yapan borular yardımıyla, havanın yığın içine girmesini sağlayarak döndürmeye 

olan ihtiyacı azaltır. Havalandırmalı statik yığınlarda, havanın borulardan geçip yığın 

içine girmesi için üfleyicilerin kullanılması daha yaygındır (Vogtmann 1990). 

Sineklerin etkin olduğu dönemde sinek üremesini önlemek amacıyla yığın-sıralarının 

sıcaklığına bakılmaksızın haftada en az 1 defa döndürülmelidir. Bazı sinek türleri beş 

gün gibi kısa bir sürede büyüdüğünden sıralı yığınların sinek kontrolü için her dört 

günde bir döndürülmesi gerekir (Epstein 1994).  

Özellik Olması gereken aralık Önerilen aralık 

C:N oranı     20:1-40:1            25:1-30:1 
Nem içeriği %40-65 %50-60 
pH 5.5-9 6.8-8.5 
Yoğunluk* < 640 kg/m3 – 
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Kompostlamanın birinci haftasının sonunda yığın sırasının yüksekliği azalır ve ikinci 

haftanın sonunda 0.6 m’ye kadar düşebilir. Bu basamakta iki sıralı yığını birleştirirken 

dikkat edilmeli ve döndürme programı değiştirilmeden devam edilmelidir. Sıralı 

yığınları birleştirme; kompost yığınının sıcaklığını muhafaza etmek için yapılan bir 

uygulamadır. Bu sıralı yığın kompostlamasının avantajlarından biridir. Sıralı yığın 

metodu ile aktif kompostlama periyodu, maddenin yapısına ve döndürme sıklığına bağlı 

olarak genellikle 3-9 haftada biter. Gübre kompostlaması için 8 hafta uygun bir süredir. 

Eğer  hedef 3 hafta ise ilk hafta kompost 1-3 kez ve sonra da 3-5 günde bir 

döndürülmelidir (Seekins 1997).  

Depoda kompostlama, kapalı reaktörde kompostlama yöntemlerinin en kolay olanıdır. 

Maddeler duvarlar ve çatıdan oluşan yapı içinde tutulurlar. Depo ahşap malzemeden 

yapılmış çatılı veya çatısız duvarlardan oluşturulabilir. Depolar fazla oranda madde 

biriktirilmesini sağlayarak ayrı oluşturulan yığınlara göre daha iyi yer kullanımı sağlar. 

Depolar ayrıca mevsimsel değişikliklerden etkilenmezler, kokuyu tutarlar ve sıcaklık 

kontrolü sağlarlar (Morris et al. 1995).  

Karıştırmalı yatak sisteminde kontrollü havalandırma ve periyodik döndürme bir arada 

yapılır. Bu sistemde kompostlama yatak olarak adlandırılan uzun ince kanallar içinde 

gerçekleşir. Döndürme mekanizması duvarlar üzerine oturtturulur ve bu duvarlar 

üzerinde hareket eder. Kompostlama süresi yatak uzunluğu ve döndürme sıklığına göre 

belirlenirler. Eğer makine her döndürmede maddeyi 3 m taşıyor ve yatağın boyu 30.5 m 

ise; günde bir defa döndürmeyle kompostlama süresi 10 gündür. Ticari sistemler için 

önerilen kompost süresi 2-4 hafta arasında değişir. Döndürmeli yatak sistemleri çiftlik 

kompostlamasına uygundur. Kompost süresinin kısa olması, tutarlı kompost kalitesi ve 

az emek gerektirmesinden dolayı çok caziptir. Buna rağmen sistemin toplam maliyeti 

çok fazladır (Richard 1992).  

Silo sistemlerinin çalışma prensibi alttan boşaltmalı sistemlere benzer. Burgu 

yardımıyla kompost her gün silonun altından boşaltılır ve ham madde karışımı üstten 

doldurulur. Havalandırma sistemi havayı silonun tabanından kompostlanan maddeye 

doğru verir. Fazla hava koku bertarafı için silonun üstünden toplanabilir. Bu yöntemta 
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kompostlama süresi yaklaşık 14 gündür. Bu nedenle bir günde silo hacminin 1/14’ü 

giderilmeli ve tekrar üstten beslenmelidir. Kompost siloyu terk ettikten sonra 

çoğunlukla ikinci havalandırmalı siloya gönderilerek burada olgunlaştırılır. Bu sistemde 

maddeler düşey olarak yığıldığından kompostlama için gereken alan azalır. Ayrıca 

sıkışma, sıcaklık ve hava akımının kontrol edilmesi gerekir. Haznede maddeler çok az 

karıştırıldığından ham maddeler silolara yüklendikten sonra iyice karıştırılmalıdır 

(Kashmanian and Rynk 1998).  

Döner tank sisteminde maddeyi karıştırma, havalandırma ve sistem içinde taşımak için 

döner tank kullanılır. Tank büyük bir rulmana monte edilmiştir ve dişli ile döndürülür. 

3.34 m çaplı ve 36,5 m boyundaki bir tankın kapasitesi, üç gün bekleme süresinde 

takriben 50 ton’dur. Tankta çözünürlüğü yüksek, oksijen seven maddelerin 

çözülmesiyle kompostlama hemen başlar. Maddelerin daha fazla çürütülmesi için 

genellikle yığın sıraları ve havalı statik yığınlarda ikinci basamak kompostlama 

yapılması gerekir. Bazı ticari sistemlerde kompost maddesi tank içinde bir günden az 

bekletilir. Bu durumda tank bir karıştırıcı gibi çalışır (Majercak et al. 1998). 

Kompostlama elektrik gerektirmediğinden kırsal alanlarda da uygulanabilir. Sıralı yığın 

kompostlaması, nitelik itibariyle diğer çiftlik işlemleri ile aynı olduğundan eldeki 

ekipmanlar da kullanılabilir. Sıralı yığın kompostlamasında düzenleyici madde seçeneği 

daha fazladır. Döndürme işlemi  komposttaki maddeleri karıştırmaya ve toz haline 

getirmeye devam eder. Bu sayede daha uniform bir kompost oluşur, eleme ve 

parçalamaya gerek kalmaz. Sıralı yığın kompostlamasının en büyük dezavantajı mevcut 

hava koşullarına karşı hassas olmasıdır. Yağmur, kar ve çamur yığın-sıralarında 

havalandırmalı yığınlara göre daha fazla soruna yol açar. Bunu önlemek için asfalt veya 

taşla döşenmiş yüzeyler ve açık kenarlı yapılar kullanılır (Majercak et al. 1998).  

Duvar genelde beton veya tahtayla yapılır. Bu aslında gübre gibi gevşek yapılı veya 

akışkan maddeleri boşaltırken ve doldururken dayanak olarak kullanılır. Yükleyiciler ile 

operatörün yetenek ve deneyimine bağlı olarak iyi bir karışım hazırlanabilir. 

Havalandırmalı yığın kompostlamada iyi bir karışım elde etmek için önden yükleyiciler 
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dikkatle kullanılmalıdır. Aksi takdirde gübrede parçalanması oldukça zor olan yumaklar 

oluşabilir (Alexander 1995).  

Karıştırma alanındaki duvarlar, beton ve taban bu işlemi kolaylaştırır (Şekil 2.2).  

Şekil 2.2 Karıştırma alanı için duvar tasarımı 

Olgunlaşma yığınları yavaş bozunmaya maruz kaldığından aerobik koşulların muhafaza 

edilmesi gereklidir. Anaerobik olgunlaşma, yığınlarda bitkiler için zehirli koku ve 

bileşikler oluşmasına neden olurlar. Döndürme ve basıçlı havalandırma gereksiz 

olmasına rağmen olgunlaşma yığınlarının doğal hava akımını sağlayacak boyutta olması 

gerekir. Önerilen maksimum yığın yüksekliği 2.4 m’dir. Ama kompostun nihai 

kullanımı için  yüksek kalite gerekiyorsa yığın yüksekliğini en fazla 1.8 m’de ve 

genişliğini 4.5-6 m arasında tutmak gerekir. Uygun bir şekilde kompostlanan ve 

olgunlaşan bitmiş kompostta mikrobiyal aktivite düşük seviyede devam eder. Yığının  

yüksekliği ve genişliği kepçeli yükleyiciler, konveyörler veya diğer ekipmana bağlı 

olarak belirlenir. Depolama yığınlarının yüksekliği 3.6 m’yi geçmemelidir. Yüksekliği 

2.4 m’den fazla olan yığınların nemi azdır ama kötü drenaj koşulları yüzünden depo 

yığınlarının alt kısmı ıslanır (Anonymous 2005b). 

Eğer üretilen kompost bir tarlaya uygulanırsa olgunlaşma ve/veya depolama yığınları 

arazinin uygun bir yerine yerleştirilir. Anaerobik koşulları, kompost kaybını ve yüzey 
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akışlarından kaynaklanan besin maddesi kaybını azaltmak için kötü drenaj ve dik arazi 

eğimleri önlenmelidir (Richard et al. 1990).  

Kompostlanmış gübrenin nemini azaltmak için diğer bir yol, kompostlama için nispeten 

kuru gübreyi seçmek önemlidir (Bishop et al. 1990).  

Kısa süreli depolama (4-30 gün) yapılan çiftliklerde kompost aktiviteleri, gübre 

depolama kapasitesine uygun bir hale getirmek için programlanabilir. Eğer sıralı 

yığınlar gübre yayıcı veya damperli bir araçla oluşturulduysa düzenleyicinin gübre 

deposuna yakın bir yere yerleştirilmesi sağlanarak ekipman hareketi en aza indirilir 

(Rosenburg 1997).   

Uzun süreli gübre depolamada (4-6 ay), gübre kompostlamak için sıkça taşındığından 

depo kapasitesinin çoğu boşa gider. Bunun için gübre deposunu kompostlama tabanı 

veya karıştırma alanına dönüştürmek gerekir. Tabanı beton etrafı toprak havuzlar veya 

çatılı depolar bunun için iyidir ama sınırlı alan sağlar. Deponun kompostlama alanı için 

kullanılması çiftçiyi üretilen tüm gübreyi kompostlamaya veya kompostlanmayan gübre 

için alternatif yerler bulmaya zorlar (Hoitink et al. 1994).  

Altlık, zeminde kuruluk sağlayan kuru absorbant bir maddedir. Komposttan 

yararlanmanın bir yolu ahırda altlık ve kümes hayvanlarında samanla karışık 

kullanmadır. İyi bir toprak düzenleyicisi olan kompost aynı zamanda iyi bir altlık 

malzemesidir. Kompostun altlık malzemesi veya samanla karışık kullanımı çiftçilere 

avantajlar sağlar. Kompost sadece az bulunur yatak malzemesi yerine kullanılmakla 

beraber, ahırda son kompostlama için bulunan gübreyi de iyileştirir. Kalifornia’da 70 

sığır kapasiteli bir çiftlikte 75 m3 kompost altlığının nem içeriğini %85’den %50-55’lere 

düşürdüğü bulunmuştur (Epstein 1994). 

Kompostlama yapılan arazi; 

• Konumu araçların kolay giriş-çıkışına uygun 

• En az taşıma mesafesi ve madde işlenmesini sağlayacak 
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• Değişken hava koşullarında (yağmur, kar, çamur vs.) araçların çalışmasını 

önlemeyecek kuvvetli bir tabana sahip olmalıdır.  

Çiftliklerde kompostlama için en uygun yer genellikle barınaklar veya gübrenin 

saklandığı depolardır. Arazinin uygunluğunu saptamak için alan, civar komşuların 

yakınlığı, görünürlük, drenaj ve sızıntı suyu kontrolü gibi özellikler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Hakim rüzgar yönü, trafik akışı, arazinin eğimi, sızıntı suları, 

çevredeki arazi kullanımları, bataklık ve su kaynaklarının yerleri belirlenmelidir 

(Alexander 1995). 

Çizelge 2.14’deki değerler son yıllarda yapılan çalışmalar ve su kirliliğini önlemek için 

yapılan düzenlemeleri göstermektedir. .  

Çizelge 2.14 Tavsiye edilen minimum ayırma mesafeleri (Tchobanoglous et al. 1993) 

Hassas alan En az mesafe (m) 
Özel mülklere 15 (152 ideal) 
Konut veya işyerleri 60 (610 ideal) 
Hususi kuyu veya diğer içme suyu kaynakları 30-60 
Bataklık veya yüzeysel su kaynakları(dere, göl, gölet) 30-60 
Doğal kaynağına döken yer altı drenaj borusu veya drenaj hendeği 8 
Su seviyesi(mevsimsel yükseklik) 0,6-1,5 
Dip kaya 0,6-1,5 

Yüzeysel su kaynaklarının korunmasında minimum yatay ayırma mesafesi önemlidir. 

Bu mesafe kompost tesisi ve yüzeysel su kaynağı veya bataklık arasındaki mesafedir. 

Yer altı su kaynağının korunmasında minimum düşey mesafe önemlidir. Bu mesafe 

kompost tabanı ile mevsimsel su seviyesi arasındaki düşey uzaklıktır. 

Kompostlama alanının drenajı iyi olmalıdır. Kötü drenaj koşulları suyun göllenmesine, 

kompost maddelerinin doymasına, arazinin çamurlaşmasına, arazide sızıntı suyunun 

artmasına ve toprak yıkanmasına neden olur. Kompostlama alanının çamurlanması tesis 

işletmecilerinin şikayet ettiği en büyük sorundur. Arazinin çamurlanması ekipman 

hareketini engelleyerek kompost işlemini aksatır (Anonymous 2005b).  
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Suyun göllenmesini önlemek için kompost arazisindeki eğim en az %1 olmasına 

rağmen idealde %2-4 arasında olması istenir. Eğimi %7’den fazla olan araziler tavsiye 

edilmez çünkü yüzey taşınımı ve toprak erozyonuna neden olabilirler. Sıralı yığınlar ve 

yığınların eğimi taban eğimi ile aynı, yani tabana paralel olmalıdır (Anonymous 2005a). 

Kompost tabanı sıralı yığınların kompost süresince üzerinde bulunduğu yüzeydir. 

Kompost tabanının sağlam bir yüzey olması istenmesine rağmen beton kaplaması 

gerektirmez. Çiftlik kompostlama sistemleri için orta-iyi drenajlı topraklar uygundur. 

Mevcut toprak koşulları iyi değilse sıkıştırılmış veya ayrışmış kum veya çakıldan oluşan 

15 cm’lik bir taban oluşturulmalıdır. Beton veya asfaltla kaplanmış taban genelde lükse 

kaçar. Bu tip bir taban çamur problemini, ekipmanların çalışmasını ve tabanın 

muhafazası ile ilgili problemleri azaltır. Ayrıca komposta karışan taş miktarını da en aza 

indirir. Bununla beraber maliyeti yüksektir ve idare edilmesi gereken yüzeysel akış 

suyunu arttırır. Geçirimsiz bir yüzey sadece toprak drenajı iyi ve su seviyesi yüksekse 

(1.2-1.5 m) geçirimsiz bir taban gerekir (Bishop et al. 1990). 

Kompostlama arazisine giriş ve çıkışlar tüm kompostlama sezonu boyunca işlevsel 

olmalı ve araç yüklerini karşılayabilir kapasitede olmalıdır (Anonymous 2005a).  

Yığınların üfleyicilerle havalandırılması, burgular ve konveyör gibi ekipmanların 

çalışması için elektrik gerekir. Eğer güç gerekliyse enerji ve elektriği kompost alanına 

getirmek için maliyet hesaplanır. 10 beygir gücünden büyük elektrik motorları için üç 

fazlı elektrik servisi gerekir (Greaser and Harper 1994).  

Su gereksinimi ham maddelere ve mevsime bağlıdır. Çoğu durumda kompost alanında 

suya ihtiyaç yoktur. Kuru madde karışımları için su kuru, sıcak havalar sırasında veya 

başlangıçta gereklidir. Örneğin yaprak kompostlamasında 765 litre yaprak için 75 litre 

fazla su gerekir. Su ihtiyacını karşılamak için tanklar ara sıra kullanılabilir (Richard 

1992). 
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Kompostu olgunlaştırma ve depolama için gereken alan kompostlanan organik madde 

miktarına, yığının yüksekliği ve yığınlar arası mesafeye,  olgunlaşma ve depolama 

süresine bağlıdır. Üretilen kompostun hacmi genellikle orijinal maddenin yarısıdır. 

Bununla beraber yaprak gibi gevşek ve çözülür maddelerin hacmi, kompostun hacminin 

%25’inden daha az olabilir. Depolama süresi kompostun nihai kullanımına bağlıdır. 

Kompost genellikle baharda ve yaz aylarında kullanılır veya satılır (Alexander 1995).  

Kompostun olgunlaşması ve depolanması için gerekli alanın (m3) cinsinden tahmini 

kompost hacmini (m) cinsinden ortalama yığın yüksekliğine bölerek bulunabilir. Yığın 

yüksekliği anaerobik koşulları önlemek için gereken sınırlar içinde yükleyiciler, 

konveyörler veya diğer madde işleme ekipmanlarının ulaşımına göre belirlenir. Toplam 

alanda araçların hareketi ve yüklemesi için yeterli boşluk bırakılmalıdır (Anonymous 

2005a).  

Çiftlikte kompost arkadan serpicili veya yandan serpicili gübre yayıcıları kullanılarak 

uygulanabilir. Nem içeriği %45’den fazla olan kompost topaklaşmaya meyil eder. Nem 

içeriği %40’dan az olan kompost ise çok toz oluşturur. 

2.2.5.3 Gübrenin araziye iletilmesi ve uygulanması 

Hayvansal atıkların tarım arazilerine uygulanması, atıkları en etkili değerlendirme 

yöntemidir. Hayvan gübresi, toprak ve bitki açısından besin değeri yüksek bir maddedir 

(Anonymous 1999c). Gübre içerisinde bulunan maddeler toprağın dengesini 

sağlamaktadır. Aynı zamanda gübre, toprağın infiltrasyon durumunu iyileştirir, su tutma 

kapasitesini arttırır, rüzgar ve su erozyonunu azaltır, havalanmayı arttırır, yararlı 

organizmaları faaliyete geçirir (Anonymous 2003a). Hayvansal atıkların tarlaya 

uygulanmasında temel olarak iki amaç olmalıdır; (Anonymous 2005b). 

- Bitkilerin gübre içerisindeki mineral maddelerden maksimum yararlanmalarını 

sağlamak, 

- Su kirliliği tehlikesini en aza indirgemek. 
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Bu iki amacı sağlamada başarıya ulaşabilmek için izlenmesi gereken aşamalar ise 

şunlardır (Anonymous 1998b); 

- Toprak, içeriğindeki bitki besin maddeleri açısından test edilmelidir.  

- Gübre diğer atık sular, besin içeriği açısından test edilmelidir.  

- Bitki besin gereksinimini aşmayacak, toprak kirliliği yaratmayacak, bitkide 

zarara yol açmayacak, kirlilik riski taşıyan yüzey akışa izin vermeyecek şekilde 

bir gübre uygulama oranı seçilmelidir.  

- Sıvı gübre uygulamalarında  toprağın mevcut kullanılabilir su tutma kapasitesi 

belirlenmelidir. 

- Yüzey akıştan kaçınmak için, donmuş ve sature olmuş topraklara gübre 

uygulanmamalıdır.  

- Gübre uygulama ekipmanları istenilen uygulama oranının sağlamak amacıyla , 

kalibre edilmelidir.  

- Kötü koku oluşumunu ve azot kaybını azaltmak amacıyla olgunlaşmamış, ham 

gübre de tarla uygulamalarında kullanılmalıdır. 

Hayvansal atıkların uygulandığı tarım arazileri, içme suyu kaynaklarına ve depolarına, 

yeraltı suları ile yüzey sularının bağlantılı olabileceği alanlara en az 90 m uzaklıkta 

olmalıdır. Sürekli akarsulara en az 30m, mevsimlik akarsulara en az 15m olmalıdır. 

Özel olarak belirtilmiş korunmuş alanlara 90 m, yerleşim alanlarına en az 150 m 

uzaklıkta bulunmalıdır (Anonymous 1998a, Fulhage 2000b, Anonymous 2005a) 

Miner et al. (2002), hasattan sonra toprakta geriye kalan bitki besin miktarının 

belirlenmesinin toprağın yeniden gereksinim duyduğu gübre miktarını belirlemede 

önemli olduğunu bildirmektedir. Bu şekilde gelecek yıllara tarımsal ve çevresel etki 

açısından olumlu ve bitki besin maddelerini korumuş bir toprak bırakılmış olacaktır. 

Koelsh (1995), fazla miktarda gübrenin tarlaya uygulanmasının bitki besinlerinin 

etkisini arttırmayacağını bildirmektedir. Bu şekilde bir uygulama ile toprak içerisindeki 

çözünmüş oksijen miktarı azalırken, fazla gelen gübre içerisindeki maddeler de 
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çevredeki sulara karışarak kirlilik tehlikesi oluşturacaktır bunun yanında bitki için de 

zehir etkisi yaratacaktır. 

Hayvan gübresindeki azot ve fosfor toprak ve bitki için önemli olmaktadır. Hayvansal 

atıkların yönetiminde bu iki elementin gübre içerisindeki miktarlarının korunması 

oldukça önemlidir. Ancak fosforun toprakta fazla biriktiğinde bitki verimini düşürdüğü 

de unutulmamalıdır (Zhang et al. 2002).  

Sıvı gübre uygulamalarında toprağa fazla gelen sıvı gübre ve diğer atık suların çevreye 

zarar vermeden uzaklaştırılması gerekmektedir. Sıvı gübrenin tarlaya uygulanma 

kriterleri, saatlik ve yıllık uygulama oranı olarak belirlenmektedir (Tyson and Curtis 

1997). Saatlik uygulama oranının kontrolü atık suların toprağa infiltre olmasını 

sağlayarak, yüzey akışa geçmesini engellemektir. Maksimum yıllık uygulama oranı, 

izin verilebilir azot veya fosfor uygulamaları ile kontrol edilebilir. Yıllık uygulama 

oranı herhangi bir alandaki bitkilerin yıllık besin gereksinimini aşmamalıdır (Tyson and 

Moss 1999). Uygulamanın zamanı, biriken gübrenin hacmi, toprak ve iklim koşulları, 

arazinin kullanılabilirliliği gibi faktörler gözönüne alınarak belirlenir (Tyson and 

Donald 1995). Uygulama oranı toprağın tipinden ve toprağın bitki ile kaplı olup 

olmama durumundan etkilenmektedir. Uygulama oranı yüksek seçildiğinde toprak 

gübre karışımı içerisindeki tuz ve diğer maddeleri alacak ve zamanla suyu alma 

kapasitesi de düşecektir (Johnson 2003).  

Kapalı depolarda bekletilen sıvı gübrede bitkiyi yakma özelliğinde olan amonyak 

miktarı oldukça fazla olmaktadır. Amonyak kaybını arttırmak için, sıvı gübre karışımı 

iki aşamalı havuzda sulandırılarak uygulanmalıdır (Mancl 2002). Sulandırılmış sıvı 

gübre uygulamalarının avantaj ve dezavantajları vardır. Avantajları; Kısa bir zaman 

içinde büyük miktarlarda gübre dağıtımı sağlanabilmesi, su içeriği fazla olduğunda 

kolay bir akış gerçekleşmesi, sulama maliyeti ve işgücü gereksiniminin aynı hacimdeki 

değişik sulama alternatiflerine göre düşük olması, bazı sulama ekipmanlarının 

kullanılmasının otomasyon ile sağlanabilmesi ve nemli toprak koşullarında belli bir 

yüzey akış oluşacağından fazla atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasının 

kolay olmasıdır. Dezavantajları ise; yer ve atık yönetimine bağlı olarak kötü koku, 
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uçucu haşere oluşması, eğer yüzey akış kirlilik tehlikesi yaratacak potansiyelde ise ek 

bir depolama havuzu yapılarak fazla atık suların buradan uzaklaştırılması ve 

sulandırılması için ek sulama suyu depolanması gerekliliği, fazla miktarda ve kontrolsüz 

uygulanması durumunda yeraltı sularında nitrat kirliliği meydana gelmektedir. Çok 

yüksek uygulama oranları, atık suların drenaj kanallarına ve yüzey sularına karışmasına 

neden olması ve bu işlem için yüksek basınçlı pompalara gereksinim duyulması ve 

kullanılan ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekliliğidir (Anonymous 

1996) 

Katı gübrenin tarlaya dağıtılmak üzere dağıtıcılara yüklenmesinde, hareketli (mobil) 

düzenlerden (traktör yükleyiciler) ve gübre deposuna monte edilen döner vinçten 

yararlanılır. Çiftlik gübresi dağıtıcıları ile katı gübre kolay ve hızlı bir şekilde tarlaya 

uygulanmaktadır. Bu dağıtıcıların ana organları; taşıyıcı araba, dağıtma düzeni ve 

besleme düzenidir. Dağıtma düzeninin konumuna göre, dağıtıcılar üç tiptedirler 

(Anonymous 1993b).  

- Arkadan dağıtıcılar, 

- Yandan dağıtıcılar, 

- Ön yandan dağıtıcılar. 

Dağıtıcının taşıyıcı araba kapasitesi 1.5 – 5.0 ton arasındadır. Taşıyıcı arabanın gübre ile 

temas eden iç kısmı korozyona karşı ahşap kaplanmalıdır. Besleme düzenleri, kasa 

içerisinde bulunan gübreyi sürekli dağıtıcı organa yedirirler. Çoğunlukla kasa tabanında 

hareketli, zincir paletli tipte besleme düzenleri yaygın kullanılmaktadır. Sürgülü ya da 

bantlı tip besleme düzenleri de vardır. Uygulamada en çok kullanılan çiftlik gübresi 

dağıtıcı tipi, dağıtıcı düzenleri parmaklı ya da helezonlu tamburlu, arkadan dağıtıcılardır 

(Moeller and Friday 2002).  

Dağıtma iş genişliklerine göre çiftlik gübresi dağıtıcıları iki gruba ayrılır (Donald et al. 

2002).  

- Dar dağıtıcılar, 

- Geniş dağıtıcılar. 
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Dar dağıtıcılarda dağıtma iş genişliği, 1.7 – 2.0 m kadardır. Dağılım düzgünlükleri geniş 

dağıtıcılara göre daha iyidir. Uzun boylu parsellere büyük gübre normunda gübre 

vermek için uygundurlar. Örneğin; 3 ton kapasiteli bir dar dağıtıcı 2 m iş genişliğinde, 

30 ton / ha gübre normunda bir gidişte 500 m tarlayı gübreleyebilmektedir.  

Geniş dağıtıcılarda, dağıtma iş genişlikleri 4 – 6 m kadardır. Bu tip dağıtıcılar, kısa 

boylu ve çiğnenmesi istenmeyen tarlalarda kullanılmalıdırlar. Gübre normu 30 ton / ha 

olan 3 ton kapasiteli bir geniş dağıtıcı, 6 m iş genişliğinde bir gidişte ancak 160 m 

tarlayı gübreleyebilmektedir.  

Sıvı haldeki gübrenin temizlenmesi, depolanması ve buradan da tarlaya verilmesi 

işlemleri için özel yapı ve ekipmanların kullanılması gerekmektedir. Sıvı gübrenin 

tarlaya iletilmesi ve dağıtılmasında dikkatli bir planlama yapılmalıdır. Sıvı gübrenin 

tarlaya uygulanmasında değeri açısından ekonomik olup olmadığı, toprağın organik 

gübre alma sınırına uyumlu olup olmadığı (40 – 60 m3 / ha) araştırılmalıdır (Zhang and 

Hamilton 2004a).  

Sıvı gübrenin tarlaya verilmesinde kullanılan tankerler dört tiptedirler (Donald et al. 

2002). Bunlar; 

- Kompresörlü tankerler, 

- Pompalı tankerler, 

- Mekanik dağıtıcılı tankerler ve  

- Enjektörlü tankerlerdir.  

2.3 Büyükbaş Hayvanlardan Elde Edilen Atıkların Çevresel Etkileri  

Tarımsal üretim akışında bitki-toprak besin kaybının artması, ekolojiye ve insan 

sağlığına önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu bağlamda, özellikle azot ve fosfor hem 

çevre kirliliği hem de yüzey sularında ötrofikasyon açısından oldukça önemlidir. 

Ötrofikasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ekolojik etkiler tüm su kaynaklarının 
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içme ve kullanma suyu olarak kullanılmalarını kısıtlamakta ve tehlike altına 

sokmaktadır (Sharpley 1995, Anonymous 2000b).  

Hayvansal atıkların çevreye olan negatif etkileri; hayvan yoğunluğu, atık 

karakteristikleri, yem miktarı, su içeriği, yemleme tekniği, iklim koşulları, atık 

yönetiminde uygulanan teknikler  gibi faktörlere bağlıdır (Morlacchini et al. 1992). 

(Hahne et al. 1996), çiftlik hayvanlarının atıklarının çevreye olan etkilerinin derecesinin 

hayvan sayısına ve yoğunluğuna bağlı olduğunu bildirmektedirler. Bunun yanında 

hayvansal atıkların iyi tarım uygulamalarına göre uygun alanlarda değerlendirilme 

durumları da çevre kirliliğini önleme açısından önemli olmaktadır. 

(Daniel et al. 1993), çiftlik hayvanı gübresi ve ticari gübrelerin birlikte ve fazla 

kullanımı sonucu toprak üst tabakasında N, P, K gibi bitki ve toprak besin maddelerinin 

biriktiğini, yağış sonrasında ise, bu tabakadan yüzey akışla birlikte harekete geçerek, yer 

altı ve yüzey su kaynakları ile toprak yapısını olumsuz etkilediklerini belirtmektedirler.  

2.3.1 Atıkların su kalitesine etkileri 

Hayvansal atıklar, kontrolsüz atık yönetimi sonucu, yüzey ve yer altı su kaynaklarını 

kirletebilmektedir. Bu olay; hayvanların direk olarak bir su kaynağına ulaşması, gübre 

yığınlarından, barınaklardan ve açık yemleme alanlarından gelen yüzey akış suları, 

gübre depolama yapılarından oluşan sızıntılar, depolama alanlarının sular altında 

kalması gübre uygulanan alanlardan gelen yüzey akış suları ve meralardan olan yüzey 

akış suları etkisiyle gerçekleşir (Anonymous 2005a). 

Yüzey sularında kirliliğin oluşması sonucu; oksijen eksilmesinden dolayı akarsularda 

balık yaşamı tehlikeye girer, sularda nitrat ve fosfat seviyesi artarak ötrofikasyon 

meydana gelir, bakteri ve patojenlerin yüksek konsantrasyona ulaşması ile hayvan ve 

insan sağlığı tehlikeye girer (Anonymous 2003a).  
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Hayvansal atıklar, bitkiler için önemli olan azot, fosfor ve potasyumlu besinleri 

içermektedir. Bu tip besinler bitkiler için yararlı olmasına karşın, girdikleri kimyasal 

reaksiyonlarda oksijen isteme özelliklerinden dolayı su kalitesinde sorun 

yaratmaktadırlar (Anonymous 2003b). Bunun yanında hayvansal atıklar; organik katı 

madde, çözünemeyen ağır metaller, tuzlar, bakteri, virüsler, sediment ve diğer 

mikroorganizmaları da içermektedir. Hayvansal atıkların su kalitesine yaptığı olumsuz 

etkinin yanında, bu zararlı maddelerin hava ile taşınması ve havada tabakalar 

oluşturarak insan ve hayvan sağlığını tehlikeye sokması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu 

nedenle atıkların bitki besin değerinin belirlenmesinin yanında çevreye yaptığı etkilerin 

de araştırılması gerekmektedir. Hayvansal atıkların bu zararlı etkilerinin kontrolü 

oldukça önemlidir. Konunun önemi, (McBride 2001) tarafından insan toplulukları ile 

hayvanları karşılaştırarak daha da açığa çıkartılmaktadır. Örneğin; 200 başlık bir süt 

sığırcılığı işletmesindeki atıklar, 5000 – 10000 nüfuslu bir yerleşim alanındaki atıkların 

içerdiği kadar azot içerdiği belirlenmiştir. 

Hayvansal atıkların yüzey sularına karışması çevredeki su kalitesini düşürmekte ve suda 

yaşayan canlıların ölümüne yol açmaktadır. Atıkların içerisindeki amonyak, patojen ve 

Biyolojik Oksijen Gereksinimi (BOİ) yüksek organik maddeler su kaynaklarını 

kirletmektedirler. Idrar ve azot kaynaklı maddelerden oluşan amonyak, yüksek BOİ 

seviyelerinde balıklar için zehirli bir etki oluşturarak, ölümlerine neden olmaktadır 

(Parker et al. 2001).  

Hayvansal atıklar içerisinde bulunan fazla miktardaki besin maddeleri, suda yaşayan 

canlılara doğrudan olumsuz bir etki yapmaz. Bu maddeler, etkilerini, sudaki yaşamın 

doğal yapısını ve kalitesini bozarak, besin zinciri içindeki farklı türlere ters etki yaparak 

göstermektedirler.  

Atık içerisindeki patojenler ise su kalitesi üzerinde iki önemli sorun yaratmaktadırlar; 

- Atıklar hızlı bir akışla akarsuya karıştığında sudaki omurgasız canlılara, balık 

yumurtalarına zarar vermektedirler. 
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- Yeraltı içme suyu kaynaklarına karıştıklarında bu kaynakları kirletirler (Mielke 

1991). 

Akarsu kirliliği, gübre karışımının doğrudan veya bir depolama tankından nehire 

akıtılması veya atık suyun oluşturduğu yüzey akışın drene olması gibi çeşitli yollarla 

meydana gelmektedir. Kötü hava koşullarında toprak tarla kapasitesinde iken, atık 

sularının oluşturduğu akışı absorbe etme özelliği zayıftır. Bu koşullarda atıkların alana 

yayılması, akışa geçen atık maddelerinin oranını arttırır. Akışa geçen atık maddeler de 

akarsuya karışarak kirlilik tehlikesi oluşturmaktadırlar. Hava koşulları kuru ve iyi olsa 

bile fazla miktardaki gübre uygulaması da yüzey akış ve drenaj sorunları 

yaratabilmektedir. Oluşan bu yüzey akışın oranı; iklim, toprak, topoğrafya ve bunlara ek 

olarak da gübrenin araziye uygulanma oranı gibi faktörlere bağlı olmaktadır. Diğer bir 

potansiyel kirlilik kaynağı, silaj ve tanklardan akışa geçen sıvı oranı oldukça fazla 

atıklardır. Bu atıklar, toprağın ıslak dönemlerinde büyük bir tehlike oluşturmaktadırlar 

(Reichmann et al. 2001).  

Gangbazo et al. (1995)’da yapılan bir çalışma sonucu, organik gübre uygulanan yem 

bitkileri ve tahıl yetiştirilen arazilerden gelen drenaj sularının boşaltıldığı nehirlerde 

ortalama olarak 80 mg/L gibi yüksek bir konsantrasyonda azot bulunmuştur. 

Azot ve fosforun göl ve nehirlerde birikmesiyle yüzey su kaynaklarında ötrofikasyon 

oluşmaktadır (Carpenter et al. 1998). Hayvansal atıkların tarım arazilerine uygulanması 

beraberinde su kalitesinde sorunları da getirmektedir (Gilliam et al. 1999, Castillo et al. 

2000). Tarla içi ve dışı uygulamalarda su kalitesinin korunması için etkili bir atık 

yönetimi uygulanmalıdır (Dinnes et al. 2002).  

Sulardaki kimyasal maddeler; organik ve inorganik olarak iki gruba ayrılır. Organik 

maddeler karbonhidrat ve azottur. İnorganik maddeler ise, katyonlar (Ca, Mg, Na, K, 

Fe, Cu, Mn, Zn, Al, B) ve anyonlardır (CO3, HCO3, Cl, SO4, F, NO3, PO4). Normal 

şartlar altında 1 lt suda ortalama 43 mg O2 çözünmektedir. Kirlenmemiş akarsuların O2 

miktarı 12 mg/l'dir. Organik materyallerce kirletilmiş sularda oksijen kapsamı 1 mg/l'ye 

kadar düşmektedir. Kaynak sularının P konsantrasyonu 1-3 ppm  iken, organik 
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maddelerce kirletilmiş sularda bu konsantrasyon 150 ppm'e kadar çıkabilmektedir 

(Miner et al. 2000).  

Yeraltı ve yerüstü içme sularında fazla nitrat bulunması sakıncalıdır. Su ve gıdalarla 

bünyemize giren nitratlar sindirim sisteminde nitrite (NO-2) çevrilerek özellikle küçük 

çocuklarda methemoglobinemia (cyanosis) hastalığına sebep olurlar (Jasa et al. 2000).  

Kan hemoglobinlerinin % 30-50’si etkilenmişse nefes güçlüğü, kalp çarpıntısı ve baş 

ağrısı, % 50-70’i etkilenmişse uyuşukluk ve % 70’den fazlası etkilenmişse ölüm 

görülmektedir (McFadden and Melwin 2001).  

Nitratlar zararlı olmadıkları halde onlardan doğan nitritler kanserojenik özellik taşırlar 

(Pfost et al. 2002).  

Hayvansal atıkların toprakta aşağıya doğru yıkanmalarını veya yüzey akışa geçerek 

tarlayı terk etmelerini; toprak yapısı başta olmak üzere tüm toprak özellikleri, 

yetiştirilen bitki türü ve uygulanan toprak yönetim sistemi, sulama suyu ve yağış 

miktarı, tarlanın eğimi, uygulanan gübre miktarı, uygulama mevsimi, iklim özellikleri, 

toprağın verimlilik kapasitesi vb. gibi faktörler etkilemektedir (Koelsh 1995). 

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) içme suları için izin verilen NO3
- sınır değeri 10 

mg/l’dir. Avrupa ülkeleri için 25 mg/l, ABD için 45 mg/l’dir. Geri kalmış Afrika 

ülkeleri için bu değer 100 mg/l’ye kadar çıkabilmektedir (Mellis 2001).  

(Schmidt et al. 2002), yaptığı çalışmada, kumlu topraklarda yıkanan azot miktarı 

tarlalarda 6 kg/da’ı bulurken, çayır-merada 0.9 kg/da olarak bulmuştur.  

Nadaslı topraklarda toprak yüzeyinin bitki örtüsüz olması nedeniyle bitkilerin azota 

gereksinim duymaları, organik artıkların çürüme ve parçalanmasıyla hareketli hale 

gelen azotun fazlaca yıkanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca bitkilerin su tüketiminin 
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olmaması, yağışlarla birlikte derinlere sızan su miktarını ve buna bağlı olarak azot 

yıkanmasını da artırmaktadır (Buchholz 1999).  

Sonbahar, kış ve ilkbaharda arazilerde meydana gelen yüzey akışlar akarsuları 

kirletebilir. Bu durum özellikle tohum yatağı hazırlanıp gübreleme yapıldıktan sonra 

ortaya çıkmaktadır. Zira yüzey akışları tarla yüzeyinden herhangi bir mukavemetle 

karşılaşmadıkları gibi, erozyon sularının içerdikleri bitki besin madde miktarları da 

oldukça yüksektir (Moore and Willrich 2001).  

Sığ kuyu suları toprağın nitrifikasyon bölgesine yakın olmaları sebebiyle fazla miktarda 

nitrat içerebilmektedirler (Mellis 2001). 

Yapılan bir araştırmada yıllık yağışın; kumlu topraklarda % 49’u, tınlı topraklarda % 

23-29’u ve  killi topraklarda % 34’ü derinlere sızarak kaybolmuştur. Yıllık N 

yıkanmasının % 50-70’i Ocak-Nisan arasında olmaktadır (Schmidt et al. 2002).  

AN, AS ve Ü gübrelerinin 0, 10, 20, 40 ve 60 kg N/da seviyeleri ile sığır gübresinin 0, 

1000, 2000, 4000 ve 6000 kg/da düzeylerinin uygulanarak ıspanak yetiştirilen 

saksılarda topraktan en fazla nitrat azotu yıkanması kış mevsiminde, kumlu tın toprakta, 

AN gübresinin 40 kg N/da  dozunda gerçekleşmiştir. En düşük azot kaybı ahır 

gübresinde ve kontrol grubunda belirlenmiştir. Yıkanan toplam azotun % 81’i nitrat 

azotu biçiminde olmuştur (Dinnes et al. 2002) .  

Su ortamlarındaki fosfor kirliliğini oluşturan kaynaklar ise zengin fosfor içeren kaya ve 

topraklardaki erozyon, fosforlu gübre uygulamaları, hayvan dışkıları, kanalizasyon 

sızıntıları (bir insan günde dışkı ile 1.5 g fosfor atar), gıda, diş macunu ve deterjan 

endüstrisi atıklarıdır (Gilliam et al. 1998).  

Fosfor azot gibi olmayıp toprakta hareketsiz olduğu için yeraltı sularına fazla sızamaz. 

Ancak yerüstü su ortamlarında kirlilik oluşturur. Yerüstü su kaynaklarına karışan fosfor 

içme suyu tesisleri, balıkçılık işletmeleri ve göller gibi insan sağlığına doğrudan etkili 
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kaynakları kirletmektedir. Mavi-yeşil alglerin gelişmesine ve böylece dengenin 

bozulmasına sebep olur. Bu olay ötrofikasyon olarak bilinir. Algler 50 mg/l fosfor 

konsantrasyonları ve üzerinde hızla gelişirler. Sonuçta oksijen azalır ve diğer su 

canlıları ölünce su ortamında daha fazla fosfor tortusu birikir (Zhang et al. 2002). 

Çizelge 2.15’de göllerin fosfor içeriklerine göle sınıflandırması verilmektedir.  

Çizelge 2.15. Fosfor Konsantrasyonlarına Göre Göl Çeşitleri (Anonymous 1996) 

Göl Tipi Toplam Fosfor (mg/l)  
Oligotrofik 
Mezotrofik 
Ötrofik  

0.01 
0.01-0.02 
> 0.02  

Kanalizasyon sularında 0.6 mg/l civarında bor bulunur. Bu seviye turunçgiller için 

zararlıdır. 1 mg/l’den daha fazla bor ağaçların çoğunda meyve bağlamayı azaltır ve 

turunçgil ağaçlarını kurutur (Tyson and Curtis 1997).  

Kanalizasyon sularında çözülmüş halde bulunan toplam tuzların 1/3’ünü oluşturan 

klorür iyonu ağaçların büyümelerini sınırlandırır ve şeftali ile kayısı gibi ağaçların 

yapraklarını kurutarak öldürür (Hairston 1995).  

Kirli sulardaki 50 mg/l’den fazla bakır toprakta birikerek bitkilere toksik etki yapar. 

Bakır toksisitesi kendisini yaprak yanması ve tepeden köke doğru kuruma şeklinde 

gösterir (Anonymous 2000a).  

Balıklar ve diğer su hayvanları için toksik nitrat sınırı  3-13 mg/l, nitrit seviyeleri ise 2-3 

mg/l'dir. İçme sularında müsaade edilen maksimum fosfat miktarı 7 mg P2O5/l'dir. İçme 

sularında klorür ve sülfat anyonları için 350 mg/l seviyesinin çok zararlı olmadığı 

belirtilmektedir. ABD bu toksisite sınırını 250 mg/l olarak kabul etmiştir. Tatlı su 

balıkları için klorürün zehirlilik sınırı 6000 mg/l'dir. Sulama sularında sülfat klorürden 

daha az bulunur. Kaliteli sularda sülfatın bulunuş değerleri 192-336 mg/l civarındadır. 

Bu anyon için müsaade edilebilir maksimum sınır 336-576 mg/l'dir. Bor elementi 

sularda  borik asit veya sodyum boraks şeklinde bulunmaktadır. Borun zehirlilik sınırı 

balıklar için 3-7 mg/l'dir. 10 mg/l'den fazla borlu sular biyolojik olarak kendi kendilerini 
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temizleyememektedirler. 1-2 mg/l seviyesindeki borik asidin balıklara, 0.5 mg/l borlu 

sulama suyunun ise bazı bitki türlerine zehir etkisi gösterdikleri tespit edilmiştir. Buna 

karşılık bazı dayanıklı bitkilerin 1-4 mg/l bor düzeyine dayanabildiği ve drenaj 

suyundaki bor seviyesinin 0.7 mg/l'yi aşmaması gerektiği bildirilmektedir. Genel olarak 

balıklar için siyanürün toksisite sınırı 0.03-0.25 mg/l'dir (Anonymous 2004e).  

Sularda kirlilik miktarını belirlemek için yapılacak en önemli ölçümler (Eubank et al. 

2002); 

• Kirli suyun debisi 

• pH 

• Süspansiyon haldeki madde miktarı 

• İki saat içerisinde çökelen madde miktarı 

• Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) 

• Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 

• Toplam oksijen ihtiyacı (TOİ) 

• Renk 

• Zehirlilik 

• Oksitlenebilir maddeler 

Kirli suların tarımda kullanımından önce göz önünde tutulacak hususlar (Tyson and 

Curtis 1997); 

• Kirli suyun kalitesi 

• Toprağa uygulanacak kirli suyun miktarı 

• Sulama yöntemi 

• Uygulamadan önce herhangi bir işleme tabi tutulup tutulmadığı 

• Sulanacak bitkinin cinsi, su ihtiyacı, depolama hacmi, sulama yöntemidir. 

Ötrofikasyonun anahtar elementlerinden birisi olan fosfor, sularda oksijen tüketimini 

artırır ve alg üremesine yol açar. Fosfatların sularda meydana getirdiği kötü etkiler göz 

önüne alındığında, etkin arıtım teknikleri uygulayarak bu olumsuz etkileri asgari düzeye 

indirgemek ve bunların sulara geçişini mümkün mertebe önlemek zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır (Zhang et al. 2002). 
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2.3.2 Atıkların toprak kalitesine etkileri 

Günümüzde gübre ve diğer hayvansal atıkların karışımı hemen hemen tüm tarım 

arazilerine uygulanmaktadır. Büyük hacimlerde uygulanan gübre karışımları toprak 

üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Özellikle fazla miktarda sıvı gübrenin toprağa 

uygulanması ile toprakta sıkı bir yapı oluşmakta, katı maddelerden oluşan bir toprak 

tabakası meydana gelmekte ve topraktaki hava boşluklarının dolarak, toprağın hava 

alması engellenmektedir. Bu çeşit sorunlar ağır topraklarda geri dönülmez sorunlar 

oluşturabilmektedir. Böyle topraklar, bitki gelişimini ve büyümesini de engellemektedir. 

Fazla miktarda ve sürekli olarak uygulanan gübre karışımı topraktaki bitki besin 

dengesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Potasyumca zengin gübre, iyon değişimine 

neden olarak, magnezyum oranını azaltır. Azot alımının fazlası bitki kök ve 

gövdelerinde nitrat birikimine neden olmaktadır (Hahne et al. 1996).  

Kısaca, gübre ve diğer hayvansal atıkların karışımları bitkiler için önemli olan diğer 

besinler kadar gerekli olmayabilir. Olumsuz etkilerden kaçınmak için, gübre 

uygulamalarının ne kadar gerekli olduğuna ilişkin hesaplamalar yapılmalıdır. Gübre 

uygulamalarının etkinliği sağlanmalı, gereksinim duyulan besin maddeleri hesaplanan 

oranlarda toprağa verilmelidir (Morlacchini et al. 1992).  

Yemde bulunan bakır ve çinko hayvanın dışkısı ile atılmaktadır. Kontrolsüz yemlenen 

hayvanlardan elde edilen gübrenin tarım arazilerine uygulanması sonucu toprağın 

pH’sına bağlı olarak bitkilerde zehirlenmelere yol açabilmektedir (McBride 2001, 

Parker et al. 2001, Reichmann et al. 2001). 

Doğru bir atık yönetiminin yanında yetiştirilecek bitkilerin seçilmesi de toprak besin 

dengesi açısından önemli olmaktadır (Jaynes et al. 2004). 

Toprak erozyonunu önlemek, fosfor kaybını önlemede en etkili bir yöntemdir. Erozyon 

dağların yüzeyini oluşturan plato, vadi, nehir yatakları gibi yüzeysel formasyonu taşıyan 

yaygın bir jeolojik oluşumdur. Normal erozyon 0-250 kg/da/yıl toprağın uzaklaşması 
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demektir. Bu miktardan fazla toprağın taşınması erozyonun hızlandığı anlamına 

gelmektedir. Bu durumda toprak verimliliği azalırken dere, göl ve denizler dolmakta ve 

su kalitesi bozulmaktadır (Burton 1997).  

Toprakta nitrattan başka bor ve molibden de yeterli hareketliliğe sahiptir. Ancak bu 

elementlerin gübrelerle kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kirlenme sorunu 

şimdiye kadar rapor edilmemiştir. Gübre olarak kullanılmasında kirlilik problemleri 

oluşturmamalarına karşılık herbisit olarak kullanılan bor bileşiklerinin akarsulara 

karışarak süt ve et sığırlarının ölümüne sebep oldukları bildirilmektedir (Watson et al. 

2001).  

Yapılan ilgili bir araştırmada, gübrelerle toprağa karıştırılan azotun % 50’si bitkilerce 

ilk yılda alınmış, % 30’u mikroorganizmalarca fikse edilmiş, % 15’i denitrifikasyonla 

kaybolmuş ve sadece % 5’i yıkanarak derin toprak katmanlarına taşınmıştır (Wright et 

al. 2000).  

Doğru bir atık yönetiminin yanında yetiştirilecek bitkilerin seçilmesi de toprak besin 

dengesi açısından önemli olmaktadır (Jaynes et al. 2004). 

Şeker pancarı ve patates genellikle 22 g/m2’den daha fazla azot karşısında olumsuz 

yönde etkilenirler. Gereğinden fazla gübrelenen şeker pancarı daha büyüktür ancak 

şeker oranı düşük olur. Fazla azotlu şartlarda patates ise düşük nişasta içeriği, küçük ve 

az yumruya sahiptir. Fazla kanalizasyon suyu ve ek gübre sonucunda portakalların rengi 

zayıflar ve kalitesi düşer. Elmalarda renk problemi doğar. Kavun ve kabakta fazla 

büyüme meydana gelir, meyvenin su kapsamı artar ve çürürler. Hububatlarda yatma 

görülür ve hasat problemleri meydana gelir (Carpenter et al. 1999).  

Tarla bitkileri toprağa uygulanan azotlu gübrelerin ancak % 20-60’ından 

yararlanabilmekte, geriye kalan kısmı ise yıkanarak yeraltı sularına karışmakta veya 

yüzey suları ile taşınmakta yada havaya NH3 gazı halinde uçmaktadır (Clanton 1996).  
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Yapılan çalışmalarda çayır-mera alanlarındaki azot yıkanmasının tarlalardakinden 6-12 

kat daha az olduğu belirlenmiştir. Baklagil harici bitkilerin kök gelişimi, azot ihtiyacı ve 

gelişme zamanının uzunluğu azot yıkanmasında etkili olan faktörlerdir. Patates 

tarımında azot yıkanmasının çavdar ve yulaf tarımındakinden daha az olduğu 

belirlenmiştir. Bitkilerin gübre azotundan yararlanma düzeyinin artırılmasında gübre 

seçimi, uygulama zamanı, bitki ihtiyacına göre miktarının belirlenmesi, uygulama 

biçimi, ekim nöbeti ve sulama suyunun etkili biçimde kullanılarak yıkanmanın 

azaltılması gerekmektedir  (Anonymous 2003a).  

2.3.3 Atıkların hava kalitesine etkileri 

Hayvancılık işletmelerinde atık yönetimi sisteminin planlanmasında göz önüne alınması 

gerekli diğer bir faktör de koku sorunudur. Özellikle işleme ve çökeltme sırasında 

çevreye fazla miktarda koku yayılır. Oluşan bu kokunun mutlaka kontrol edilmesi 

gerekir (Mackie et al. 1998). 

Anonymous (2005a)’da hayvan barınaklarında ve depolama yapılarında oluşan koku 

kontrolü için izlenmesi gerekli uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

• Barınak içerisinden gübrenin toplanması ve depolama yapısına iletilmesi günlük 

olarak yapılmalıdır.  

• Barınaklar düzenli olarak ilaçlanmalıdır. 

• Havada toz seviyesinin düşük olmasına özen gösterilmelidir. Havadaki toz 

parçacıkları kokuyu absorbe ederek başka ortamlara taşıma yeteneğine 

sahiptirler. Bu nedenle havadaki nem oranının da dengede tutulması gereklidir.  

• Hayvanların gereksinim duyduğu yeterli havalandırma miktarı sağlanmalıdır. 

• Mekanik havalandırma sistemlerinde fanların ve diğer ekipmanların temiz ve 

çalışır durumda olmasına özen gösterilmelidir. 

• Doğal havalandırma sistemlerinde havalandırma açıklıklarının maksimum 

boyuttta olması ortamdaki gazların ve kokunun dışarı atılmasında etkilidir. 
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Ancak hayvanlar üzerinde hava cereyanı da yaratılmamalıdır. Bu nedenle 

ayarlanabilir açıklıklar tercih edilmelidir.  

• Hakim rüzgarların barınaktan yayılan kokuları komşu işletmelere iletmemelerine 

dikkat edilmelidir.  

• Depolama, - özellikle de anaerobik koşullarda yapılan işlemler sırasında ortama 

fazla miktarda koku yayılır. Katı atıklar sıvı atıklara göre daha az koku yayma 

potansiyeline sahiptir. Sıvı atık depolama havuzlarından hava koşullarının da 

etkisiyle fazla miktarda koku yayılır.  

• Depolama yapılarının kapalı planlanması en etkili yöntemdir.  

• Gübrenin araziye uygulanmasına kadar yeterli depolamayı sağlayacak depolama 

kapasitesi belirlenmelidir. Yeterli depolama ile çevre kirliliği riski azaltılır, arazi 

uygulaması, uygun iklim ve toprak koşulları oluştuğunda gerçekleşir.  

• Silaj tesislerinin ve yiyecek artıklarının depolama havuzlarına verilmesinden 

kaçınılmalıdır.  

• Depolama havuzlarında dipten boşaltım yapılarak, iletim sırasında kokunun 

yayılması önlenmelidir. 

• Depolama havuzu çevresinde bitkilendirme, toprak setler vb. Önlemlerle hava 

hareketi en aza indirgenmelidir. Bu şekilde estetik olarak da güzel bir görünüm 

elde edilir. 

• Atıkların biyolojik olarak bozulması sonucu amonyak, hidrojen sülfür ve diğer 

gaz bileşikleri ortama yayılır. Bu gazlar çok küçük konsantrasyonlarda bile fazla 

miktarda koku yayma potansiyeline sahiptirler. Gazların ortamda oluşması atık 

üzerine uygulanan işlemlere göre farklılık göstermektedir.  

• Depolama havuzunun yüzey alanının büyük olması da bakteriyel aktivitelerin 

hızlarını artırıcı bir etki yaparak, koku üretimini arttırmaktadır.  

Atık içerisine eklenen kimyasal maddeler de üretilen gazların miktarını ve sayısını 

arttırıcı yada azaltıcı etki yapabilirler. 
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Havadaki amonyak gazının en önemli kaynağı hayvansal atık yönetimi uygulamalarıdır. 

Battye et al. (1994), Amerika’da havadaki amonyak gazının %80’inin hayvansal 

atıklardan kaynaklandığını bildirmektedir. Avrupa Çevre Ajansı’nın bildirdiğine göre 

havadaki amonyak gazının %80’inden fazlası hayvancılık faaliyetleri sonucu 

oluşmaktadır (Anonymous 1998f).  

Sommer and Olesen (2000) tarafından yapılan bir çalışmada da, hayvansal atıkların 

sabah veya öğleden sonra araziye uygulanması, öğle vakti uygulamasına göre amonyak 

yayılımını %50 daha azaltmaktadır. Aynı şekilde bitki ile kaplı alana uygulanan 

gübreden çıplak araziye uygulanan gübreye göre %75 daha az amonyak yayılımı 

meydana gelmektedir.  

Amonyak gazının ortama yayılımı dört farklı kaynaktan olmaktadır; Bunlar; hayvan 

barınakları, atık depolama yapıları, atıkların araziye uygulanması ve meralardır. Yemin 

amonyak yayılımına olan etkileri; yem miktarı – hayvanın canlı ağırlığına, cinsine bağlı 

olarak – metabolizma farklılığı, yemin azot içeriği, barınak içerisindeki yataklık 

malzeme, dökülmüş yem artıkları içeriğindeki azot, hayvanların katı ve sıvı 

atıklarındaki azot miktarı, sıvı ve yarı sıvı atıkların pH değerine göre değişmektedir.  

Atık yönetim sisteminin amonyak yayılımına etkisi; barınak tipi, havalandırma, hayvan 

başına düşen alan, barınak tabanının malzemesi, atık yönetim sisteminin tipi; depolama, 

uzaklaştırma sistemleri ve kullanılan ekipmanlar, dökülen yemler, yataklık gibi ek azot 

getiren atıklar, atık olgunlaştırma sistemleri, iklim koşulları; hava sıcaklığı, rüzgar yönü 

ve hızı, bağıl nem, yağış, işleme havuzlarındaki amonyak konsantrasyonu, pH, suyun 

yüzey sıcaklığına bağlıdır. Atıkların araziye yayılmasının amonyak yayılımına etkisi 

ise; atığın özellikleri (taze gübre, olgunlaşmış gübre vb.), birim alana uygulanan gübre 

miktarı, amonyak konsantrasyonu, uygulama sıklığı, uygulama yöntemi (püskürtme 

tabancası, enjeksiyon, yayma vb.), iklimsel koşullar; hava sıcaklığı, rüzgar hızı ve yönü, 

bağıl nem, yağış, toprak koşulları; permeabilite, porozite, pH, mineral madde içeriği, 

nem içeriği, bitki ile kaplı alan gibi faktörlere göre değişim gösterir (Hutchings et al. 

2001). 
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2.3.4 Atıkların barınak iç ortamına etkileri 

Büyükbaş hayvan barınaklarında verimin arttırılması için iç ortam çevre koşulları 

istenilen düzeyde sağlanmalıdır (Olgun1991). Bu amaçla, sığırların sıcaklık, bağıl nem 

ve gerekli hava kapasitesi ve kalitesi değerlerinin sağlanması gereklidir.  

Çiftlik hayvanlarının sıcaklık istekleri genellikle 10ºC ile 20ºC arasında değişmektedir 

(Bengtsson and Whitaker 1986). Sığırlar için rahatlık bölgesi sıcaklık aralıklarını, Mutaf 

ve Sönmez (1984) 5ºC-24ºC, Anonymous (1985a) 10ºC-15ºC olarak bildirmektedirler. 

Süt sığırları için uygun sıcaklık aralığını, Anonymous (1980a)’da 2ºC-24ºC olarak 

bildirilmektedir. Besi sığırları için uygun sıcaklık aralığını, Yavuzcan (1994) 8ºC-25ºC, 

Ekmekyapar (1988) 10ºC-15ºC, Yücelyiğit vd. (1993) ise -17ºC-26ºC olarak 

bildirmektedirler.  

Hayvan barınaklarında uygun çevre koşullarının sağlanmasında sıcaklık isteklerinin 

sağlanmasının yanında bağıl nem seviyesinin de belirli bir değerde tutulması 

gerekmektedir (Olgun 1997). Bengtsson and Whitaker (1986), optimum sıcaklık 

aralıklarında uygun bağıl nem değerlerini  %40-%80 olarak bildirmektedirler. 

Anonymous (1990) en uygun bağıl nem değerini %75 olarak önermektedir. 

Ekmekyapar (1988) ise sığırlar için en uygun bağlı nem değerinin %60-%75, kış 

mevsiminde %80’e kadar çıkarılabileceğini öne sürmektedir. Tekinel vd. (1988), 

özellikle yüksek sıcaklık ve yüksek bağlı nem koşullarında hayvanların strese gireceğini 

ve hatta ölüm olaylarının görülebileceğini bildirmektedirler.   

Hayvansal üretim yapılarındaki gazların kaynağı, hayvanlardan olan solunum, 

hayvansal atıklardaki ve  yem artıklarındaki mikrobiyal olaylar ve  fermentasyondur. 

Özellikle sıvı gübre işleme sistemlerinde oluşan gübre gazlarının zehirli etkileri büyük 

tehlike yaratmaktadır. Bu nedenle, atık depolama yapıları, potansiyel tehlike alanları 

oluşturmaktadırlar (Sharpley 1995).  
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Gübre gazları; çiftlik hayvanları ve insanlar için öldürücü olabilmektedir. Özellikle 

ızgara sistemli barınaklarda, ızgaralar altındaki çukurlarda sıvı gübrenin biriktirilip, 

karıştırılması ile tehlikeli gazlar açığa çıkmakta ve hayvanların ölümüne neden 

olmaktadır. Gübrenin karıştırılması işlemi yapılmadan veya gübre depolarına insanlar 

girmeden önce etkin bir şekilde ortam havalandırılmalıdır. Gübre çukurlarına giren 

kişilerin kolay nefes almayı sağlayıcı araçları kullanmaları sağlanmalıdır. Gübre 

çukurlarının üzerindeki gaz seviyelerinin artması ile hayvanlardan elde edilen verim de 

düşmektedir (Anonymous 2000a).  

Gübrenin kimyasal parçalanması ile dört temel gaz açığa çıkmaktadır. Bu gazların açığa 

çıkması ile insanlar ve hayvanlar açısından tehlikeli ortamlar oluşabilmektedir (Castillo 

et al. 2000).  

Amonyak, taze gübre ve idrarın anaerobik (oksijensiz) parçalanması ile açığa 

çıkmaktadır. Sert zeminlerde ve serbest sistemlerde amonyak seviyesi yükselme 

eğilimindedir. Çünkü gübre tüm zemin üzerine yayılmış bir durumdadır ve barınağın 

her yerinde amonyak üretimi meydana gelmektedir. Amonyak suda kolay çözünür. Bu 

da sıvı gübre elde edilen sistemlerde daha az amonyak ortaya çıktığının bir göstergesidir 

(Carpenter et al. 1998). Amonyak yüksek pH seviyelerinde daha az absorbe edilir. 

Havalandırılmış bir barınakta en yüksek amonyak miktarı 35 ppm iken, havalandırma 

yapılmadığı koşulda bu seviye 176 ppm olmaktadır (Dinnes et al. 2002). Amonyak 

100–200 ppm seviyelerine çıktığında, hayvanlarda hapşırma, salya oluşumuna, 

cansızlığa ve isteksizliğe neden olmaktadır. Gazların bu seviyeleri barınakta devam 

ettiği takdirde hayvanlarda solunum yolu hastalıklarına yol açmaktadır (Daniel et al. 

1993).  

Serbest duraklı sistemlerde taban malzemesi pürüzlü olan yüzeylerdeki amonyak 

yayılımı, düzgün yüzeylere göre %12 daha az olmaktadır. Barınak içerisinden gübrenin 

nasıl toplanacağı veya katı ve sıvı gübrenin ayrılması işlemlerinde de bu faktörler önem 

taşımaktadır (Jeppson 2000). 



 104

Amonyak yayılımına etkili faktörleri gübrenin azot içeriği, amonyak adsorbsiyonu, üre 

aktivitesi, gübrenin pH’sı, sıcaklığı, C/N oranı, yığılma yüzey alanı, bina içerisindeki 

hava hareketi, gübre yüzey alanı üzerindeki hava hacmi, oksijen miktarı ve hava 

sıcaklığı olarak sıralanabilir (Huther et al. 1997). Tüm bu faktörler her zaman aynı 

şekilde etkili olmamasına karşın depolama yapıları veya hayvan barınakları inşa 

edilirken belirlenmelidir.  

Amonyum iyonları hayvansal atıklardaki mikrobiyal faaliyetler sonucu ortaya çıkar 

(Bouwman et al. 1997). Amonyak azot ve hidrojenin bileşiminden oluşmaktadır. 

Kimyasal olarak amonyum sülfat, nitrat ya da klorid şeklindedir. (Aneja et al. 2000) 

tarafından bildirildiğine göre, Hollanda’da amonyak gazının bu formları toprak 

asitliğine yol açmaktadır. Amonyum sülfatın azot bakterileri sayesinde okside olması ile 

toprakta hidrojen iyonları serbest kalır ve asitliği yükseltir.  

Swiestra et al. (1995) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sıvı gübrenin idrar kanalı 

ile toplandığı barınaklar ile ızgara tabanlı sistemlerle toplandığı barınaklar 

karşılaştırılmıştır. Sonuçta ızgara tabanlı sistemlerde amonyak yayılımının %50 azaldığı 

belirlenmiştir. Kanal içine yerleştirilen mekanik sistemlere su püskürtücülerinin 

yerleştirilmesi ile amonyak yayılımı %30 oranında azaltılmaktadır (Pollet et al. 1998). 

Sığırlardan elde edilen sıvı gübre ortama yayılan amonyak gazının belirlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Barınak tabanında biriken sıvı ve katı gübre kontrol edilmezse 

barınak havasına fazla miktarda amonyak yayılmaktadır (Smits et al. 1995). 

Karbondioksit, hayvan solunumu, gübrenin anaerobik (oksijensiz) parçalanması ve 

ısıtıcılar ile açığa çıkmaktadır. Depolama yapılarından veya kapalı gübre havuzlarından 

çıkan gazların büyük bir oranını karbondioksit oluşturmaktadır. Havalandırma 

ekipmanlarının kullanımındaki başarısızlık, kapalı barınaklardaki hayvanların ölümüne 

kadar gidebilmektedir. Depolanan gübrenin fazlaca hareket ettirilmesi ve karıştırılması 

ile yüksek miktarda karbondioksitin açığa çıkmasına neden olmaktadır (Anonymous 

1998f).  
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Hidrojen sülfür, sıvı gübre depolarında en fazla toksik etkiye sahip olan gazdır. Sıvı 

gübrenin karıştırılması ile bu gazın etkisi tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir. Barınak 

içerisindeki 200 – 300 ppm konsantrasyonlarında ilgili kişilere haber verilmelidir 

(Gilliam et al. 1999). Bu seviyedeki konsantrasyonlarda, 60 dakika içinde başağrısı ve 

baş dönmesi yaratabilmektedir. Konsantrasyonu 500 ppm’e çıktığında, 30 dakikada 

şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, heyecanlanma ve uykusuzluk sorunları oluşmaktadır. 

Konsantrasyonu 800 – 1000 ppm’e çıktığında ise, hafıza kaybı, solunum yoluyla 

alındığında ölüme yol açabilmektedir. Böyle bir durumda, etkilenen kişiye suni 

solunum yapılmalı ve mutlaka taze hava alması sağlanmalıdır (Chadwick et al. 1999).  

Metan, gübrenin anaerobik (oksijensiz) parçalanması sırasında açığa çıkmaktadır. Suda 

çözünmez ve havadan daha hafiftir. Metan zehirli etkiye diğer gazlar kadar sahip 

değildir. Fakat yüksek konsantrasyonları nefes alınması neredeyse olanaksız bir hava 

oluşturur. Metanın %5’ten az oranları kapalı barınaklar için normal bir seviye 

olmaktadır. Gübre depolama çukurları çevresinde %15 oranlarında metan oluşması 

patlama olayına yol açabilmektedir (Steed and Hashimoto 1994). 

Karıştırılmış gübre; NH3, CO2, CH4 ve H2S’ün toksik etkisi ile birlikte ölümlere yol 

açabilmektedir. Bunun nedeni, CO2 ve H2S gazlarının ağırlıklarının havadan daha ağır 

olmasıdır. Özelikle kapalı gübre çukurları ölüm olaylarına daha eğilimli yapılardır. Bu 

yapılarda fazla miktarda sıvı atık bulunması öldürücü gazların konsantrasyonlarını 

arttırmaktadır (Cowling et al. 1998). Çizelge 2.16’da toksik etki yapan bu gazların 

özellikleri ve etkileri verilmiştir. 

Çizelge 2.16. Zehirli gazların özellikleri ve etkileri (Anonymous 1992a). 

Gaz Koku Yoğunluk Tehlikeli 
limit, ppm 

Etkileri 

NH3 Keskin Havadan hafif 10 Göz ve burunda sulanma, hapşırma, baş ağrısı. 
CO2 Kokusuz Havadan ağır 5000 Başağrısı, cansızlık, uyku hali. 
CH4 Kokusuz Havadan hafif 1000 Başağrısı, mide bulantısı, %5 ten %15’e 

çıkması ve hava ile temas etmesi durumunda 
patlama. 

H2S Çürük Havadan ağır 10 Başağrısı, bulantı, hafıza kaybı, ölüm. 
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Hayvan barınaklarında hayvanların ve çalışanların sağlıkları açısından barınak 

içerisindeki zararlı gaz ve tozların belirli sınırlar içerinde tutulması gerekmektedir 

(Okuroğlu 1987). Barınaklarda amonyak gazı konsantrasyonu 20 ppm, hidrojen sülfür 

gazı konsantrasyonu ise 0.5 ppm değerlerinden daha fazla olmamalıdır (Anonymous 

1984). Hardy and Meadowcroft (1986) tarafından, sığırlar için izin verilen en fazla gaz 

konsantrasyonu, 5000 ppm karbondioksit, 25 ppm amonyak ve 10 ppm hidrojen sülfür 

olarak bildirilmektedir. Olgun ve Selenay (1992), buzağı barınaklarında tehlikeli 

gazların limit değerlerini 3000 ppm karbondioksit, 20 ppm amonyak ve 1000 ppm de 

hidrojen sülfür olarak bildirmektedirler.  

Hayvan barınaklarında iç ortam havasındaki nem miktarının düşmesi ile kuru ve tozlu 

bir ortam oluşur. Bu durum hayvanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır 

(Olgun 1989a). Barınak içerisinde toz konsantrasyonu en fazla 10 mg/m3 olmalıdır 

(Okuroğlu 1987).  

Noton (1982), barınaklarda iyi bir havalandırma sisteminin sağlanması ile zararlı gaz, 

fazla ısı ve nem ile tozların dışarı atılması gerektiğini bildirmektedir.  

Hayvan barınaklarında havalandırma gereksinimi mevsimsel özelliklere göre değişim 

göstermektedir. Kış mevsiminde minimum, yaz mevsiminde ise maksimum 

havalandırma sağlanarak gübre gazlarının ve kokunun dışarı atılması sağlanmalıdır 

(Olgun ve Çelik 1997).  Olgun (1989b)’a göre, kapalı barınaklarda toplam havalandırma 

kapasitesi 450 kg canlı ağırlığındaki bir sığır için 336 m3/h olmalıdır. Bunun 42 m3/h’i 

sürekli olarak sağlanmalı, 126 m3/h’i ise kış mevsimi ve yaz mevsimi 

havalandırmasında denetim altına alınmalıdır. Noton (1982), sığırlar için gerekli 

havalandırma kapasitesini, 100 kg canlı ağırlıkta 30 m3/h, 400 kg canlı ağırlıkta ise 75 

m3/h olarak bildirmektedir. Hellickson and Walker (1983), 450 kg canlı ağırlıktaki 

sığırlar için yaz mevsimi havalandırma kapasitesini 94 m3/h, geçiş mevsimleri için 47 

m3/h, kış mevsimi için ise 7.1 m3/h olarak önermektedirler.  

Ekmekyapar (1991), uygun sıcaklık koşullarında hava akım hızının 0.15-0.40 m/s, 

Balaban ve Şen (1988) ise bu değeri 0.3-0.5 m/s olarak bildirmektedirler. Olgun ve 
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Selenay (1992), buzağılar için uygun hava akım hızı değerinin en çok 0.25 m/s olması 

gerektiğini bildirmektedirler.  

Havalandırma sistemlerinin yukarıda açıklanan barınak istekleri doğrultusunda gerekli 

kapasitede planlanması gerekmektedir. Hayvan barınaklarında ekonomik açıdan en 

uygun koşul, doğal yollarla gerekli havalandırma kapasitesinin sağlanmasıdır. Hava 

giriş açıklığı olarak saçak aralıkları, asılı paneller, perde veya ekseni etrafında dönen 

pencerelerden yararlanılabilir (Hellickson and Walker 1983). Anonymous (1989a)’da 

yaz havalandırması için duvarlar üzerinde bırakılan özel hava giriş delikleri ile açık 

cepheden, kış havalandırmasında da saçak çıkıntılarında bırakılan hava giriş 

deliklerinden yararlanılması önerilmektedir. Farrer (1988), hava girişi sağlamak 

amacıyla saçaklarda 30 cm genişlikte ayarlanabilir kapaklı sürekli açıklıklar 

önermektedir. Anonim (1987)’de barınağın her 3 m genişliği için mahyada 5 cm 

genişlikte açıklık bırakılması gerektiğini, ancak soğuk iklimlerde don olaylarını 

önlemek için mahya açıklığının en az 15 cm olması gerektiği ileri sürülmektedir.  

Doğal havalandırmada hava çıkış açıklıkları ya çatıda belirli aralıklarla yerleştirilmiş 

havalandırma bacaları ya da mahya boyunca bina uzunluğuna paralel olarak bırakılan 

sürekli açıklık şeklinde olmaktadır. Hava çıkış açıklığı olarak kullanılan mahya 

açıklığının üzeri yağmur ve kar suyuna karşı açıklığın 2-3 katı genişliğinde bir başlıkla 

kapatılmalıdır. (Olgun 1991).   

Anonymous (1993a)’da, hava giriş ve çıkış açıklıkları arasındaki yükseklik farkının çatı 

eğimine göre farklılık gösterdiği bu nedenle de çatı eğiminin en az 20º olması gerektiği 

ileri sürülmektedir. Ekmekyapar (1991), havalandırma bacası boyutlarının 40 cm × 40 

cm ile 100 cm × 100 cm aralıklarında olması ve en çok 100 m2 taban alanı için bir baca 

hesaplanması gerektiğini bildirmektedir.  

Mekaniksel havalandırma sistemlerinin sığır barınaklarında kullanılması durumunda 

emici sistemlerin kullanılması daha uygun olmaktadır (Bengtsson and Whitaker 1986). 

Olgun (1991), emici fanların yan duvarlara, hava giriş deliklerinin ise karşı duvarlara 

yerleştirilmesinin uygun olduğunu bildirmektedir. 
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2.4 Avrupa Birliği Ülkelerinde Hayvansal Atık Yönetimine İlişkin Yasal 

Düzenlemeler 

Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından, 1980’de beş yıllık bir süre için içme ve kullanma 

suyu ile ilgili direktif kabul edilmiştir. Nitrat standardında maksimum 50 mg/l NO3, 

içme suyunda ise 25 mg/l önerilmiştir. Üye ülkeler bu yasalara uyulması konusunda 

oldukça hassas davranmaktadırlar.  

Avrupa birliğinin tarımsal politikası, hayvanlardan elde edilen gübrelerden çevreye 

yayılan zararlı gaz ve maddelerle ilgili konuları tarımsal çevre kapsamına alarak, gerekli 

önlemlerin alınması yönünde olmuştur. Bu süreç içerisinde Agenda 2000 CAP-

REFORM’da (Genel Tarım Politikası Reformu) da bu amaçla düzenlemeler 

getirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde hayvancılık faaliyetlerinin yoğunlaşması, buna 

bağlı olarak atık depolama yapılarının, arazi uygulamalarının artması havadaki amonyak 

ve diğer sera gazlarının miktarını, toprak koşullarını ve su kaynaklarının kalitesini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Anonymous 1999c, Anonymous 2002a).  

İçinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde, Fransa’da sulak alanların %67’si kaybolmuş 

durumdadır. Aynı durum 1950’li yıllardan bu yana İngiltere’deki sulak alanların 

%84’ünde gerçekleşmektedir. Almanya’da %57 ve İspanya’da da %60 oranında sulak 

alanlar kayba uğramıştır. Bunun nedeni, hayvancılık ve diğer tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklanan atıkların bu alanlara drene edilmesi ve bu alanların şehirsel yerleşime 

açılmasıdır. Bu tip sulak alanlarda yılda 0.8 ton azot / ha denitrifikasyonla kayba 

uğramaktadır (Risse et al. 1997, Philips and Sneath 2000). 

Üye ülkelerin tümü atıkların araziye uygulanması için, toprak, bitki ve iklim koşulları 

uygun olana kadar gereksinim duyulabilecek atık depolama yapılarının 

projelendirilmesine ilişkin düzenlemeler getirmişlerdir. Çoğu ülkede uygun depolama 

yapılarının yapılabilmesi için devlet eliyle çiftçilere finansal ve teknik destek 

sağlanmaktadır (Kofoed et al. 1996). 
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Besi hayvancılığında, atıkların depolanması için belirtilen süre 4-6 ay olarak 

belirlenmiştir. Yarı sıvı şekilde elde edilen gübre tamamen betonarme havuzlarda, katı 

atıklar ise kapalı ve betonarme rampalı havuzlarda depolanmalıdır. Hollanda’da tüm 

depolama yapıları hangi koşullarda olursa olsun tamamen kapalı olmalıdır (Abler and 

Shortle 2000).  

Süt hayvancılığında, sağım merkezlerinin, diğer yardımcı tesislerinin temizlenmesinden 

ortaya çıkan atık sular doğrudan 5-6 ay süreyle betonarme havuzlarda depolanmalıdır. 

Silaj tesislerinden gelen yüzey akış ise yarı sıvı atıkların depolandığı havuzlara 

verilmelidir (Bertrand 1998).  

Danimarka’da, 31 ve daha fazla kapasitede hayvana sahip işletmelerde depolama süresi 

en az 9 ay olmalıdır (Sunderland 1995).  

Fransa’da, depolama yapıları, kamp, spor ve yerleşim alanlarına en az 100 m uzaklıkta 

olmalıdır. Akarsu yataklarından en az 35 m, yüzülen sulardan, plajlardan ve balık 

üretim tesislerinden en az 200m uzaklıkta olmalıdır. Özellikle kümes hayvancılığından 

elde edilen yarı sıvı haldeki gübre depolama yapıları yerleşim alanlarından en az 500 m 

uzaklıkta bulunmalıdır (Moore et al. 1996).  

Hollanda’da, tüm depolama tesisleri koku ve amonyak yayılımına karşı tamamen kapalı 

yapılmalıdır. Toprak altı depolama yapılarının kullanımı giderek artmaktadır (Bertrand 

1998).  

İngiltere’de, elde edilen atık miktarına bağlı olarak oluşturulmuş iyi tarım 

uygulamalarına ilişkin yönetmelik uygulanmaktadır. Besi sığırı bir hayvan birimi olarak 

alınmakta ve en az 10 hayvan birimine sahip işletmelerde mutlaka bir depolama 

yapınsın bulunması gerektiği bildirilmektedir.  

Avrupa Birliği gübre ve atık çamurunun uygulanmasını 1995’te 210 kg N/ha; 2000 yılı 

itibariyle 170 kg N/ha olarak belirlemiştir (Safley 1994).  
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Fransa’da çiftçilere atık çamurunun araziye uygulanması ile ilgili olarak bazı 

sınırlandırmalar getirilmiştir. Eğer herhangi bir koku önlemi alınmamışsa yerleşim 

yerlerine, yeraltı ve yüzey su kaynaklarına, korunmuş alanlara en az 200 m uzaklıkta 

atıklar uygulanmalıdır. Koku önlemi alınmışsa bu değer 50 m ye kadar inebilmektedir 

(Anonymous 2005a). 

İsveç’te 1 Aralık ile Şubat sonu arasındaki zamanda araziye atıkların uygulanması 

yasaklanmıştır. Güney isveç’te ve kıyı alanlarında Ağustos ile Kasımın sonu arasındaki 

zaman dilimi içerisinde arazi uygulamalarına izin verilir. İsveç’te hayvan yoğunluğu 

kontrol altına alındığından yıllık 20 kg/ha fosfor uygulanmasına izin verilmiştir. Hayvan 

kapasitesini artıracak çiftçiler, buradan elde edilecek atıkların uygulanabileceği araziyi 

mutlaka belirtmek zorundadırlar (Watson et al. 1994).  

Hollanda’da iyi tarım uygulamaları kapsamında, yağış suyu ve yüzey akışın, atıkların 

işlenmesi sonucu ortaya çıkan atık sularından ayrı bir sistemde toplanması gerektiği 

bildirilmektedir (Brussard and Grosman 1992). Anaerobik işleme ile biyogaz üretimi, 

kompost yapımı gibi değerlendirme yöntemleri yüksek maliyet ve düşük getiri gibi 

dezavantajları yönünden pek tercih edilmemektedir (Unwin and Nash 2000). 

Hollanda’da daha çok merkezi işlem üniteleri faaliyet göstermektedir. Bu ünitelerde 

kokunun azaltılması için atık karışımına enzimler  ya da farklı maddeler eklenmektedir. 

Özellikle sıvı şekilde domuz atığı ortaya çıktığından bu atıklar üzerinde anaerobik 

yöntemlerle biyogaz elde edilmesi daha verimli olmaktadır. diğer bir değerlendirme 

yöntemi ise, fazla gübrenin gübre bankası sisteminde toplanmasıdır. Banka sistemi 

çiftçilerden fazla gübreyi ücreti karşılığında bulunduğu yerden alır ya da işleme ve 

arıtma sistemlerini gerçekleştirir (Anonymous 1994).  

Avrupa ülkelerinde kompost limitleri arıtma çamuru için de geçerlidir. Kompostun ağır 

metal limitleri her ülkede farklıdır. Amerika’da limitler oldukça yüksektir buna karşılık 

Avrupa’da ise limitler oldukça düşük olduğundan bunların sağlanması oldukça güçtür. 

Amerika standartlarındaki limitler sağlık riskine göre belirlenirken, Avrupa 

standartlarındaki limitler bu ağır metallerin topraktaki doğal sınırlarına yakın 
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belirlenmektedir ve esnek değildir. Böylece kompost hem toprak kirliliğini önlemekte 

hem de halk sağlığı açısından daha güvenli olmaktadır.  

Avrupa Birliğinde 31 Aralık 1994’te kompostun etiketlenmesi ile ilgili standart 

hazırlanmıştır. Bu bağlamda toprak iyileştiriciler için standart geliştirmiştir. Bu 

standarda göre üretilen kompostun etiketinin üzerinde üretici firma, kişi, kompostun 

özellikleri, saklama koşulları, üretim kodu, tarihi, kullanma amaçları, kullanma 

talimatları ve halk sağlığı konusundaki ayrıntıları belirtilmek zorundadır. Ayrıca 

kompost uygulandıktan sonra hiçbir kokuya neden olmamalı, insan sağlığı açısından 

kompost; cam, tel, metal ve sert plastik içermemelidir. Standarttaki limitler Çizelge 

2.17’de gösterilmektedir. 

Çizelge 2.17 AB standardı kompost bileşenlerinin sınır değerleri 

Parametre AB standardı limitleri 
KM   >%25 
Azot 8 g/m2 
K2O 12 g/m2 
Salmonella <25 g 
E.coli <1000 MPN(olası ortalama değer) 
Ağır metal, mg/kg 
Çinko 300 
Bakır 75 
Nikel 50 
Kadmiyum 1,5 
Kurşun 140 
Civa 1 
Krom 140 
Molibden 2 
Parametre AB standardı limitleri 
Selenyum 1,5 
Arsenik 7 
Flor 200 

Avusturya’da ise kompost kalitesi için Ö-NORM S 2200 standardı geliştirilmiştir. Bu 

standart Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsviçre araştırma enstitüleri ile üniversiteleri 

tarafından geliştirilmiştir. Uzmanlar kompost içindeki organik maddeler için bir limit 

değer belirlememiş ve bunun nedeni olarak da kompost işlemini durdukları için, bu 

maddelerin kendi kendilerini sınırlandırma özelliği olduğunu kabul etmektedir. 

Avusturya’da kompost kalitesinin korunması için uygulanması gereken bir prosedür 

vardır ve bu prosedüre göre kompost kalitesinin iki ayda bir devlet kuruluşları veya 
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devlet tarafından yetki verilen kurumlar tarafından kontrol edilir.  Kompostun  gübre  

olarak  kullanımı   7 ton/ha/yıl  ile,  toprak   iyileştiricisi   olarak Ö-NORM S tarafından 

10 ton/ha/yıl ile kısıtlanmıştır. Avusturya’nın Ö-NORM standardı çizelge 11’de 

gösterilmektedir. Avusturya’da tüm atıklar belediyeler tarafından toplanmaktadır. 

Organik atıkların toplanması için merkezler kurularak, organik atıklar bu merkezlerde 

biriktirilmektedir. Bu merkezler yaşam merkezlerine yakındır.  Mesafesi 30 km’den 

fazla olan kompost tesisleri için de  aktarma istasyonları kurulmuştur. Atıklar öncelikle 

bu aktarma istasyonlarında toplanır, buradan da katı atık kompost tesislerine taşınır. 

Avrupa’daki kompostlama ve çürütme tesislerinin kalite güvence durumu sırasıyla 

Çizelge 2.18’de gösterilmektedir. 

Çizelge 2.18 Avrupa ülkelerinde kompost kalitesinin durumu 

Ülke Kompost kalite güvencesi/sertifikası durumu 

Avusturya Bütünüyle yerleşik bir kalite güvence sistemi var 
Belçika Flandra bölgesinde bütünüyle yerleşik bir kalite güvence sistemi var  
Danimarka Kompost kalite güvence sistemine henüz başlandı 
Fransa Kalite kriteri önergesi, kalite yönetim sistemi araştırma programı 
Almanya Kompost ve çürütme atıkları için bütünüyle yerleşik bir kalite kontrol sistemi var 
İtalya Başarılı bir kaynakta ayırma sistemi var  
Lüksembourg Bazı tesisler Alman Kalite Güvence Sistemine(German Quality Assurance System) tabidir 
Hollanda Bütünüyle yerleşmiş kalite güvence ve sertifika sistemi 
İsveç Kompost ve çürütücü atıkları için kalite kontrol sistemine henüz başlanıldı 
İngiltere Kompostlama Birliği(Composting Association TCA) tarafından kalite standardı teklifi 
Avustralya Kalite kriteri ve analiz metotları için öneri yapıldı 

Avusturya, Belçika (Flandra), Almanya, Lüksembourg, Hollanda ve İsveç’te 520 büyük 

kompost ve çürütme tesisi, kalite izleme sistemi ile kontrol edilmektedir.  

Almanya’da nihai kompostun kalitesi RAL işareti ile belirlenir. Hollanda ve Belçika’da 

iki farklı tutum geçerlidir. Burada nihai ürün kontrolü üretim kontrolü ile kombine 

edilmiştir. Belçika’da yeni bir kompost tesisinin kalite işareti için müracaat süresi iki 

yıldır. İlk yıl üretim sürekli izlenir. Başvurunun ikinci yılı yalnızca üretilen kompost 

kontrol edilir. Avrupa’da ki kompost tesislerinin kontrolünü üstlenen kurumlar ve 

kontrol şekli Çizelge 2.19’da gösterilmektedir. 
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Avrupa’da kompostlamayla ilgili düzenlemelerde özellikle kompostun ağır metal 

muhtevası üzerinde durulduğu görülmektedir. Özellikle Avusturya’da kompost kalite 

sınıfları ağır metal muhteviyatına göre belirlenmiştir. Almanya’da kompost sınıfları, 

kompostun özellikleri veya kullanımına göre belirlenmektedir. Belçika’da ise; kompost 

kalitesi, kullanılan ham maddeye göre belirlenmektedir. Esasen nihai kompostun 

kalitesi; kullanılan ham maddeye, ağır metal muhtevasına ve kullanım amacına bağlıdır.  

Çizelge 2.19 Avrupa’da ki kompost tesislerinin kontrolünü üstlenen kurumlar ve kontrol şekli 

Ülke Üretim izleme Ürün kontrolü 
Avusturya Kompost yönetmeliği - 
Belçika(Flandra) VLACO (işletmenin ilk yılında) VLACO (ikinci yılın başlangıcında) 
Danimarka – Tesis yönetmeliği 
Fransa ISO 9000’e göre ISO 9000’e göre 
Almanya BGK (yalnızca hijyen konusunda) BGK 
Hollanda KIWA KIWA 
İsveç RVF Sertifikasyonu RVF Sertifikasyonu 

İngiltere TCA (prosedürler ve raporlar her 
değerlendirme süresinde kontrol edilir) 

TCA (analizler, sonuçlar, ürün 
depolama ve etiketleme her 
değerlendirme süresinde kontrol edilir) 

Avrupa Birliği Konseyi, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğine karşı 1995 

yılında alınan kararların uygulamasının üye ülkelerde hangi aşamalarda olduğunu 2000-

2001 yılı değerlendirmelerinde bildirmektedir. Buna göre, nitrat direktifinin 

uygulanması aşamalarını 5 aşamada özetlemektedirler (Anonymous 2002b); 

Yine aynı değerlendirme raporunda Şekil 2.3’de de görüldüğü gibi, geçmişten 

günümüze nitrat direktifi ile ilgili gelişmeler özetlenmektedir (Anonymous 2002a).  
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Kirlenmiş veya risk altında bulunan suların belirlenmesi (N) 
 

 

 

 

 

Hassas Bölgelerin düzenlenmesi (NVZs) 
 

 

 

İyi tarım uygulamalarının tanımlanması 
 

 

 

Hassas bölgelerde uygulanacak eylem planı 
 

 

 

Ulusal izleme 

 

 

 

Bundan sonraki yıllarda Nitrat Direktifine ek olarak düşünülmesi gereken konular 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

• Bitki rotasyonu, kış mevsimlerinde de toprak yüzeyinin bitki ile kaplı olmasının 

sağlanması ile yağışlı mevsimlerde su kaynaklarının korunmasının sağlanması 

• Bitki gereksinimi kadar organik ve kimyasal gübrelerin kullanılması, toprak 

koşullarına uygun miktarda gübreleme yapılması, toprak ve bitki analizlerinin 

yapılması. 

1 

2 

3 

4 

- Sağlık Koruma 
- Su canlılarının ve su ekosistemlerinin korunması 

 
- Ötrofikasyondan korunma 
- (1 yıl izleme) 

- Havza düzeyinde fazla miktarda azot kirliliği 
oluşan tarımsal alanlar 

- Tüm üye ülkelerin sahip oldukları alanlar 
 

- İyi tarım uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi 
- Diğer düzenlemeler  

5 
Üye ülkelerin rapor sunması 
Her 4 yılda bir; 

• NO3 konsantrasyonları 
• Ötrofikasyon (alg) 
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• Uygun miktarlarda azot içeren gübrelerin uygun iklim koşullarında 

uygulanması, bitkinin gereksinim duyduğu ve iklim koşullarının uygun olduğu 

dönemlerde uygulama yapılabilmesi için yeterli kapasitede depolama yapılarının 

yapılması. 

• Su yolları ve su kanalları boyunca bitkilendirme yapılması ancak bu bitkilere 

gübreleme yapılmaması. 

• Bitkisel üretim yapılırken, erozyondan korunmanın sağlanması için gerekli tüm 

önlemler alınmalıdır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde hayvansal atık yönetimi konusundaki çalışmalar Çizelge 

2.20’ de özetlenmektedir.   
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Şekil 2.3  Nitrat direktifinin uygulanmasına ilişkin takvim (Anonymous 2002) 

25/12/91 direktifine 
uyum sağlanması 

Geçiş dönemi 

12.93 hassas bölgelerin 
belirlenmesi (HBB)

İyi tarım 
uygulamaları 

1992

1996 1997 2001 2005

Detaylı 
eylem 
programı 

12.1997 (HBB)’de 
revizyon 
1. Eylem Planı 

12.2001 (HBB)’de 
revizyon 
2. Eylem Planı 

210 kg N 170 kg N 

Su
kaynaklarının 

izlenmesi

2000 2004 1996 

Üye ülke 
raporları

12 98 12 02 
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Çizelge 2.20 Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili yasalar, yönetmelikler ve düzenlemeler (Anonymous 1995) 

Ülkeler  Yasa  Düzenlemeler  Program ve politikalar     Yaptırımlar  
Avrupa Birliği 
(Genel) 
 

İçme suyu direktifi (1980) 
Tüm üye ülkeler 5 yıl içerisinde içme suyu 
standartlarını sağlamalıdır. 
İçme suyunda maksimum 50 mg NO3 / L, 
tercihen 25 mg NO3 / L olmalıdır. 

Çevresel etki değerlendirmesi (ED direktifi 
85/377) – tarımsal açıdan çevresel etkinin 
belirlenmesi 
Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı 1991 
yılında direktif kabul edilmiştir. 
Üye ülkeler suda NO3 konsantrasyonunun 50 
mg / L’yi aştığı veya ötrofikasyonun oluştuğu  
durumlarda önlem almalıdır (Hassas Bölgeler) 
Yeni yapılacak hayvancılık tesisleri izne tabi 
olmalıdır.    
1995’e kadar gübre ve diğer hayvansal atık 
çamurlarının tarım arazilerine uygulanması 
210 kg N/ ha, sonraki yıllar için 170 kgN/ha 
olarak sınırlama getirilmiştir. 

Tüm ülkeler azot kirliliğine karşı alınan 
direktiflere uymak zorundadır.  
Depolama koşullarının sağlanmasında gerekli 
finansman sağlanacaktır. 
Finansal destek için projeler oluşturulmalıdır. 

 
 
 
 
 

Danimarka  Çevre koruma kanunu 1987 
31 BHB’den büyük kapasiteli işletmelerde 
en az 9 ay depolama kapasitesi olmalıdır. 
Gübre kullanımı ile ilgili kontratlar 5 ve 
daha fazla yıl olmalıdır. 
Yıllık uygulanacak gübre miktarı 2 BHB / 
ha ‘ı geçmemelidir. 
Hayvan barınaklarının yer seçimi, 
Barındırma sistemi, 
Gübre depolama yapıları (sıvı ve katı), 
Gübre uygulama, 
Büyük kapasiteli işletmeler için çevresel 
etki değerlendirmesi yapılmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sel tehlikesi olan yerlere gübre uygulaması 
yapılmamalıdır. 
Atık çamuru enjekte veya yayma yolu ile bitki 
ile kaplı alana uygulanmalı 
Çevre kirliliği açısından hassas bölgeler 
belirlenmeli 
Büyükbaş hayvan birimine göre depolama 
kapasitesi belirlenmeli (BHB) 
Hektar başına olması gereken azot miktarına 
uyulmalıdır. 

10 ha’dan büyük işletmeler her yıl için bir 
gübre idaresi planı oluşturmalıdır. 
Su kaynaklarında NO3 ve P kirlenmesine 
yönelik olarak eylem planları oluşturulmalıdır. 
Nitrat %50, fosfor ise %80 azaltılmalıdır. 
Depolama yapıları belirlenen kapasiteden %30 
daha büyük olarak projelenmelidir. 

Çevre bakanlığı ve 
halkın bireysel 
başvuruları ile yasalara 
uymayanlar hakkında 1 
yıla kadar para ve hapis 
cezası verilebilir. 
Gübre yönetimi planları 
yerel birlikler tarafından 
onay alır ve 
uygulamaya girer. 
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Çizelge 2.20 Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili yasalar, yönetmelikler ve düzenlemeler (devam) 

Ülkeler  Yasa  Düzenlemeler  Program ve politikalar     Yaptırımlar  
Fransa  Su kanunu (1984) atık su deşarjı konusunda 

çiftçilerden her yıl vergi alınmaktadır.  
1976’da çıkarılan yasa ile hayvancılık 
aktiviteleri ile oluşan çevre kirliliğine 
kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. 
Barnier kanunları; atık yönetimi ve kirliliğe 
karşı önlemlerin alınmasında temeldir.  

Depolama periyodu en az 45 gün 
Deşarjlardaki standartlarda, 
Halk sağlığı riski olan yerlerde devlet tek 
yetkili, 
Büyük kapasiteli hayvancılık işletmelerinde 
çevresel etki değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Ekolojik dengenin bozulmaması için sürekli 
izleme yapılmalıdır. 
Şehirsel ve kırsal alanlardaki arazi kullanımı 
yerel yönetimler tarafından kontrol 
edilmelidir. 

Yerel mahkemelerin 
kanunları ve kırsal 
kanun geçerlidir. 

Almanya  Su yönetimi kanunu 
Tarımsal aktivitelerden kaynaklanan kirlilik 
açısından fazla etkili değildi.  
Atık deşarjı kanunu tarımsal gübreleme ve 
diğer hayvansal atık yönetimi ile ilgili 
konularda su kalitesinin korunmasına ilişkin 
Eyaletler kendi içinde düzenlemeler yapar 
ve uygularlar. 
1982 yılında bu kanun yenilenmiştir. 
Sıvı gübre düzenlemeleri ve sıvı gübre 
direktifleri ile gübre uygulamalarına 
sınırlama getirilmiştir. 

Eyalet düzenlemeleri hayvan sayısına göre 
yapılmaktadır. 
Gübre uygulama zamanlaması 
Uygulamadan önce geçen depolama süresi 
Batı Almanya eyaletlerinde 1983/84 yıllarında 
atık çamurunun uygulanmasına ilişkin 
yönetmelikler çıkarılmıştır. Her eyaletin 
kendine özgü uygulamaları vardır. 
Hava kalitesi kontrolü için depolama 6 ay 
olarak önerilmektedir. 
 

Nitrat kirliliğini azaltmak amacıyla su koruma 
alanlarında yapılan hayvancılık aktivitelerine 
sınırlamalar getirilmiştir.  Etkilenen her ha 
başına çiftçilerden belirli bir ücret 
al.ınmaktadır. 
Sıvı gübre uygulamaları için danışma 
servisleri kurulmalıdır. 

Atık deşarjı ile ilgili 
düzenlemeleri idare 
etmek amacıyla yetkili 
makamlar 
oluşturulmalıdır. 
Gübre uygulamaları 
yerel yönetimlerin 
kontrolündedir. 
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Çizelge 2.20 Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili yasalar, yönetmelikler ve düzenlemeler (devam) 

Ülkeler  Yasa  Düzenlemeler  Program ve politikalar     Yaptırımlar  
Hollanda  Minimum depolama kriterleri 

belirtilmemiştir. 
Toprak koruma kanunu (1987) 
Yer altı ve yüzey su kaynakları, gübre 
uygulamaları gibi tüm koşullar için gerekli 
yönetmelikler oluşturulmuştur. 
Her 2-5 yıllık periyotlarda N, P ve NH3 için 
standartlar yenilenmektedir. 
Gübre uygulama zamanı ve yöntemine 
ilişkin ulusal standartlar oluşturulmuştur. 
Hayvancılık aktivitelerinin yapıldığı 
alanlarda öncelikle P parametresi dikkate 
alınır. 
Hayvan kapasitesini, gübre uygulama oranı, 
zamanı ve yöntemine ilişkin yönetmelikler 
oluşturulmuştur. Ayrıca depolama 
yapılarına ilişkin önlemler alınmıştır. 
Koku kontrolü kanunu ile geçici ve sabit 
depolama yapılarından yayılan NH3 kontrol 
altına alınmıştır. 
Gübreleme kanunu (1984) gübre ticareti, 
fazla gübrenin elden çıkarılması ve finansal 
destekler 
Fazla gübrenin taşınması ve iletilmesi ile 
ilgili düzenlemeler 
Gübre kanunu (1987) mevcut ve yeni 
kurulacak hayvancılık işletmeleri için 
Gübrenin depolanmasına ilişkin 
sınırlamalar 
Fazla gübrenin kullanımı ve 
uzaklaştırılması 
Gübre idare sistemi 
Ulusal bir gübre bankasının kurulması 
Toprak koruma hakkında kanun 
Gübre uygulamalarına getirilen sınırlamalar 
Gübrenin araziye uygulanmasındaki 
düzenlemeler 

Barınaklar ve depolama yapıları amonyağın 
uzaklaştırılması için iyice havalandırılmalıdır 
Atık çamuru enjeksiyonla uygulanmalıdır. 
Katı gübre geleneksel yöntemlerle 
dağıtılmalıdır. 
Su koruma alanları gibi hassas bölgelerde 
hayvancılık aktiviteleri sınırlandırılmalıdır. 
Çiftçiler etkilenen her ha’dan sorumludurlar. 
Uzun uygulama periyotları ve ha başına 70 kg 
P2O5 ile sınırlama getirilmiştir. 
Kış şartlarında gübre uygulaması, karlı ve 
donmuş toprak için düzenlemeler 
Gübre 24 saat içinde uygulanmalıdır. 
Kimyasal gübre kullanımının sınırlandırılması 
Ulusal gübre mahkemeleri bulunmaktadır. 
Gübre kullanımı, taşıma ve işleme aşamaları 
Atık çamuru üretimi, fiyatı, vergilerle ilgili 
kayıtlar tutulmalıdır. 
Yıllık olarak ha başına uygulanması gerekli 
maksimum gübre standartlarına uyulmalıdır 
Gübre uygulama periyodu ile ilgili standartlar 
Yer altı sularında nitrat seviyesi 50 mg/L’den 
daha düşük olmalıdır. 
Amonyak yayılımı %70 azaltılmalıdır (2000’e 
kadar). 
125 kg P2O5’ten daha fazla üretimde bulunan 
hayvancılık işletmeleri hayvan sayılarını 
arttıramazlar. 

Fazla atık çamuru için alınan ödenti 
Her yıl gübrenin fazla kısmındaki fosfatın kg 
başına değerine göre alınan ödentidir.  
Bu paralar etkili bir taşımanın 
gerçekleştirilmesi için daha iyi tesislerin 
oluşturulmasında gübre bankasında finansal 
destek adı altında toplanır. 
Gübre bankası: fazla miktardaki gübrenin 
taşınması, depolanması ve olgunlaştırılması 
için gerekli finansmanı sağlar.  
Fazla miktardaki gübreyi ticarette kullanmak 
için kabul eder. 
Gübre ile ilgili muhasebecilik hizmetlerini 
sağlar. 
Düzenleyici görevi vardır. 
Bankanın müşterisi olmak zorunlu değildir. 
Kar amaçlı değildir. 
Gübre kampanyası programı 
Ölçütlerin değerlendirilmesi 
İzleme 
Yasaların değerlendirmesi 
Etkili bir depolama için ödenek tahsis etmek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çevre ve Tarım 
Bakanlığı 
sorumluluğundadır. 
Gübre üretimleri ve 
istenilenden fazla 
miktarları mutlaka 
kayda geçirilmelidir. 
Maksimum gübre 
üretimi miktarlarını 
aşmak suç 
sayılmaktadır. 
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2.5 Amerika Birleşik Devletleri’nde Hayvansal Atık Yönetimi ile İlgili Yasal 

Düzenlemeler 

Çevre ile ilgili bir çok kanun, Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (USEPA) 

tarafından hayata geçirilmiştir. USEPA tarafından yapılan düzenlemeler daha çok hava 

ve su kaynakları kirliliği, içme suyu kaynaklarının korunması, uygun katı atık yönetimi 

ve pestisitlerin kontrolü ile ilgilidir. Çiftçilere sağladıkları teknik destekle tarım 

işletmelerinin daha kuruluş aşamasında çevre kirliliğine karşı önlem almalarını 

sağlamaktadır. Bu konuda bir takım kanunlar ve düzenlemelerle tarımsal kaynaklı 

kirliliğin önlenmesinde hukuki bir güç halini almıştır. Çevre koruma ajansı bu amaçla 

bir çok ajansla ilişkili olarak çalışmaktadır. Örneğin toprak koruma ajansı, halk sağlığı 

ve çevre kontrolü ajansları da çiftçilere sağladıkları teknik desteklerle yasalara uyumu 

kolaylaştırmaktadır (Anonymous  1996)  

Hava kirliliği yönetmeliği 1955 yılında yürürlüğe girmiştir. Temiz hava yönetmeliği ise 

1970 yılında uygulamaya geçirilmiştir. Temiz Hava Yönetmeliği (Clean Air Act) hava 

kalitesi standartlarını ve işletmelerden kaynaklanan emisyonların kontrolü konularını 

kapsar. 1990 yılında yapılan değişikliklerle tarım işletmelerine bir takım zorunluluklar 

getirilmiştir. Bu yönetmeliğin amacı asit yağmurlarına ve ozon tabakasının bozulmasına 

neden olan emisyonların azaltılmasıdır. Özellikle hayvancılık işletmelerinden 

kaynaklanan amonyak vb. gazların oluşturduğu tehlike de kontrol altına alınmaya 

çalışılmıştır. Bazı eyaletler bu amaçla atmosferik amonyak testleri yaparak hayvancılık 

işletmelerinin etkilerini belirlemeye çalışmaktadırlar. Metan emisyonu da bu yönetmelik 

içerisinde yer alan diğer önemli bir konudur. USEPA ve Tarım ve Enerji Sekreterliği 

birlikte çalışarak metan gazının azaltılması yönünde bir takım kanunları uygulamaya 

geçirmişlerdir.  Su kalitesinin korunmasına ilişkin yönetmelik ilk defa 1886 yılında 

ortaya çıkmıştır. 1948 yılında su kaynaklarının korunmasına ilişkin yönetmelik 

uygulamaya geçirilmiştir. Su kirliliğinden korunma, kontrol ve minimuma indirme 

konularında ulusal bir politika benimsenmiştir. Bu yönetmelik sırasıyla 1965 yılında Su 

kalitesi Yönetmeliği, 1966 yılında atık suyun yeniden kullanılması ile ilgili yönetmelik 

ve 1970 yılında su kalitesini geliştirme yönetmeliği olarak değiştirilmiştir. 1972 yılında 

Su Kirliliğini Kontrol Yönetmeliği ile su kirliliğine karşı alınan önlemler ve yaptırımlar 
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daha etkili hale gelmiştir. Bu yönetmeliğin amacı ulusal su kaynaklarının kimyasal, 

fiziksel ve biyolojik özelliklerinin korunmasıdır. Bu amaçla 1985 yılı itibari ile hiçbir 

şekilde atık suların ulusal su kaynaklarına boşaltılmaması yasası çıkarılmıştır. Bu su 

kaynaklarına sulak alanlar, kuru dereleri göller, havuzlar, nehirler ve denizler de 

dahildir. Temiz su yönetmeliği 1977’de hayata geçirilmiştir. 1972’de çıkarılan 

yönetmelik değiştirilmiştir. Bu yönetmelikte endüstriyel ve evsel atıklar, hayvancılık 

faaliyetlerinden oluşan atıklar gibi noktasal kirletici kaynakları için izin verilebilir 

standart boşaltım değerleri ve boşaltım zamanları belirlenmiştir. Bu yönetmelik 

günümüzde ulusal kirletici uzaklaştırma sistemi (National Pollutant Discharge 

Elimination System) olarak yürürlüktedir. Hayvancılık işletmelerine ilişkin her eyalette 

birbirinden farklı uygulamalara göre standartlar ve zorunluluklar getirilmiştir. Amerika 

Birleşik Devletleri hayvansal atıkların yönetimi konusunda, Avrupa Birliği ve Kanada 

ülkelerinin önünde bulunmaktadır.  

Ulusal çevre politikası yönetmeliği (NEPA); özellikle hayvansal atıkların kontrolü ve 

uzaklaştırılması ile ilgili uygulamada kullanılacak tüm pratik değerleri ve standartları 

içerir. Katı atıkların kontrolü ve araziye uygulanmasında sınıflandırma kriterleri; 

organik atıkların araziye uygulanması ile ilgili standartları içerir. USEPA tarafından 

yayınlanan su kalitesi kriterleri; içme ve kullanma suyu standartlarını kapsar. 

Güvenli içme suyu yönetmeliği; filtrasyon, dezenfeksiyon, bakteri, virüs kontrolü 

konularını kapsar. Bu yönetmelikte fazla miktarda kimyasal madde içeren suların 

içerebileceği maksimum kirletici seviyeleri (azot, selenyum ve bir çok tarımsal 

pestisitler vb.) de belirtilmektedir. Ulusal kıyı ve deniz politikası; insan sağlığı ve 

sürdürülebilir kaynaklar için ulusal suların koruma, yeniden düzenleme ve bakımları ile 

ilgili yönetmeliktir. Kritik aküfer koruma alanlarının tanımlanması ile ilgili kriterler; 

kirlenmeye karşı hassas bölgelerin belirlenmesi ile ilgili yönetmeliktir. Kirlenme 

sonucunda ekonomik, çevresel ya da sosyal yönden zarara uğrama söz konusu olan 

bölgeler. Su kirliliğinin kontrolü yönetmeliği; 1987 yılında USEPA tarafından 

hazırlanmıştır. Burada; 
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• Kirletici yüklerinin azaltılmasına yönelik iyi tarım uygulamalarının 

tanımlanması ve pratik değerlerin verilmesi 

• İyi tarım uygulamalarının başarılı olabilmesi için yapılan programların 

belirlenmesi 

• Kanunların doğru uygulanması ve zorlayıcı etkisinin artırılmasının sağlanması. 

• Programın ilerlemesi için gerekli finansal ve diğer desteklerin garanti edilmesi 

sağlanmıştır. 

1973 yılında USEPA yayınlamıştır. 1976 yılında son halini almıştır. Yoğun hayvancılık 

aktiviteleri bu yönetmelik altındadır. Sadece hayvancılık aktiviteleri ile uğraşan tarım 

işletmeleri için yoğun hayvancılık aktiviteleri başlığı altında standartlar getirilmiştir. 

Hayvancılık aktiviteleri ise açık alanlar veya kapalı yapılar şeklinde hayvanların 45 ve 

daha fazla gün barındırıldıkları sistemlerdir. Hayvansal atıklara ilişkin yönetmelikler 

aşağıdaki başlıklar altında oluşturulmuştur; 

• Tarımsal atık yönetimi standartları 

• Atık yönetimi sistemi 

• Atık depolama yapıları 

• Atık olgunlaştırma çukurları 

• Atık depolama havuzları 

• Atıkların değerlendirilmesi 

• Filtre sistemlerinin oluşturulması 

• Çatılardan gelen atık suların yönetimi 

• Bitki-toprak besini yönetimi 

• Pestisit yönetimi 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Tarımsal Stabilizasyon ve Koruma Hizmetleri 

kuruluşu depolama yapılarının maliyetlerinin bir miktarını kendileri karşılayarak 

çiftçilere teknik destek de sağlamaktadır. Uygulanması gerekli ana ilkeler; 
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• Arazi uygulamasına uygun koşullar oluşuncaya kadar yeterli kapasitede bir 

depolama yapısı olmalıdır. 

• Su kaynaklarının kirliliği, yüzey akış, derine sızma gibi risklerin olduğu yerlerde 

inşa edilmemelidir. 

• Koku ve uçucu haşere kontrolleri etkin bir biçimde yapılmalı ve bu konudaki 

düzenlemelere uyulmalıdır.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde eyaletler kendilerine özgü olarak atıkların araziye 

uygulanması konusunda sınırlandırmalar getirmişlerdir. Michigan eyaletinde 

hayvansal atıkların araziye uygulanmasında oluşturulan çerçevede aşağıdaki 

zorunluluklar getirilmiştir (Anonymous 1995); 

• Gübre toprağa homojen bir şekilde uygulanmalıdır. Bu şekilde gübre 

besinleri bitki ve toprak için etkili bir hale gelir. 

• Arazi uygulamalarının yapılacağı topraklar yüzey sularına ve taşkın 

tehlikesi olan arazilere en az 45 m uzaklıkta olmalıdır.  

• Atıklar 48 saat içerisinde toprak yüzeyine enjekte edilmelidir.  

• Atıkların uygulanması sırasında yüzey akış ve erozyon tehlikesine karşı 

önlemler alınmalıdır.  

Wisconsin eyaletinde ise gübre uygulamaları 72 saat içerisinde yapılmalıdır. Yıllık en 

fazla 63000 kg/ha katı gübre uygulanmalıdır. Fosfor seviyesi 168 kg/ha olduğunda 

toprakta fosfor isteği yüksek bitkiler yetiştirilmelidir. Eğer fosfor seviyesi 336kg/ha 

olursa araziye gübre uygulamasına son verilmelidir. Donmuş topraklara gübre 

uygulaması yapılırken yüzey sularına en az 200m uzaklık bulunmalıdır.toprak eğimi %6 

veya daha az olan donmuş topraklara gübre uygulaması yapılabilir. %6-%12 eğime 

sahip topraklarda teraslama veya diğer koruma önlemleri alınarak uygulama yapılabilir. 

%12’den fazla eğime sahip topraklara uygulama yapılması yasaktır. NPDES 

hayvancılık faaliyetlerinde bulunan işletmeler için özel olarak standartlar geliştirmiştir. 
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2.6 Ülkemizde Hayvansal Atık Yönetimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler  

Türkiye’de hayvansal atık yönetimi ile ilgili tüzük ve yönetmelikler Türkiye 

Cumhuriyeti Çevre Mevzuatı’nda yer almaktadır. Hayvancılık işletmelerine, Türkiye 

Cumhuriyeti Çevre Mevzuatı’nda; “çevre kirliliğine yol açan işletmelerin faaliyet 

kolları itibariyle gruplandırılması” başlığı altında yer verilmektedir. Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği’nde, organik fosfor bileşenleri içeren atıklar içerisinde hayvan 

gübresi de yer almaktadır. Aynı başlık altında yasal bertaraf yöntemleri de; özel 

işlemden geçirildikten sonra arazi depolaması, fiziksel ve kimyasal arıtım, yakma, ıslah 

ve yeniden işleme olarak açıklanmıştır. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde 

kirletici vasfı yüksek tesisler için özel emisyon sınırlarının belirtilmesinde “7000 tavuk 

kapasiteli, 14000 piliç ve kesimlik tavuk kapasiteli, 700 büyükbaş hayvan ve 2000 

küçük baş hayvan kapasiteli ve üzerindeki tesisler” için yasal önlemler açıklanmıştır 

(Anonim 1999). 

Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Katılımı ile ilgili olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan 

anlaşmanın kabul edilmesi ile ilgili müzakerelerin nihai senedinin ve Türkiye 

Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Çevre 

Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına katılımı anlaşmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun 28 Ocak 2003 tarih ve 25007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde çevre başlığı altında, AB mevzuatının 

üstlenilmesi için bir uyum programının benimsenmesi, yatırımları finanse etmek üzere 

her yıl için kamu ve özel sektör finansman kaynaklarına ve uyumlaştırma maliyeti 

tahminlerine dayanan bir planın geliştirilmesi tedbirleri yer almaktadır. Bu çerçevede 

MEDA Fonundan desteklenen Türkiye Çevre Mevzuatının incelenmesi Projesi 2002 

yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında mevcut çevre mevzuatının AB mevzuatı ile 

karşılaştırılması, eksiklerin saptanması ve ağır yatırım gerektiren direktifler bazında 

yatırım maliyetlerinin hesaplanması çalışmaları yapılmıştır. AB mevzuatının 

uygulanması için  gerekli finansmana ilişkin net değerlendirmeler, Türkiye için Entegre 

Çevresel Uyumlaştırma Stratejisi Projesi 2004 yılında sonuçlandırılmıştır. Öte yandan 
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2002 yılı mali işbirliği programlaması kapsamında yer alan Türkiye’de Çevre Alanında 

Kapasite Geliştirmesi Projesinin çevre ile ilgili ağır yatırımlar bileşeni çerçevesinde, 

üyelik için öncelikli çevre projelerinin belirlenmesi ve AB’nin çevre ile ilgili 

direktiflerinin gerektirdiği ağır yatırımların finanse edilebilmesi için bir mekanizma 

geliştirilmesinin desteklenmesi çalışmaları yürütülmüştür.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Çevre Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunda çevresel bilgiye erişim konusuna yer verilmektedir. 

Çevresel bilgiye erişim ve idari yapının geliştirilmesi bileşeni kapsamında çevresel bilgi 

için ulusal veri tabanı oluşturulması ve idari yapının geliştirilmesi için personelin 

eğitimi çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.  

Çevre yönetimi ile ilgili olarak, Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında, su kalitesinin 

iyileştirilmesi ana başlığı altında, 18 Şubat 2004 Tarih ve 25377 Sayı ile Tarımsal 

Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu 

şekilde su ürünlerinin üretildiği denizlerimiz ile diğer tüm su kaynaklarımızın tarımsal 

kaynaklı nitratın neden olduğu kirliliğe karşı korunması için çevre dostu tarımsal 

uygulamaların hayata geçirilmesi için bir adım atılmış olmaktadır.  

Yönetmeliğin  amaçları; 

 Tarımsal kaynaklı nitratın tespiti,  

 Mevcut nitrat seviyesinin azaltılması, 

 Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önlenmesi. 

Yönetmeliğin uygulanması; 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,  

 Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (DSİ), 

 Ve İlgili Paydaşlar. 

Hassas Bölgeler iki yıl içinde  tanımlanacaktır;  

 50 mg/lt nitrat seviyesinin üzerindeki tüm yer altı ve yer üstü suları, 
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 Ve doğal tatlı sular, denizler ve kıyıların ötrofik olup olmamaları. 

İyi Tarım Uygulamaları; 

 Gübrenin toprağa uygulama zamanının belirlenmesi,  

 Gübreleme planlarının çiftlik düzeyinde yapılması ve kaydının tutulması,  

 Uygulama miktarlarının belirlenmesi, çiftçiler için eğitimin sağlanması,  

 Ve iyi tarım uygulama kurallarının uygulanmasının teşvik edilmesi için 

programların oluşturulmasıdır.  

İnorganik ve Hayvansal Gübre 

 Hassas bölgelerde tarımsal arazilere atılabilecek hayvan gübresindeki toplam 

azot miktarı 170 kg/ha/yıl’ı geçmeyecektir.  

Eylem Programının Oluşturulması; 

 Amaçlara ulaşılması için, bir yıl içerisinde izleme programına geçilmiştir, 

uygulama programlarına ise dört yıl içinde geçilecektir. 

 Hassas alanlar tespit edilecektir. 

 Her bir havzada bulunan farklı hassas alanlar için uygun bir uygulama planı 

geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

İzleme ve Analizler; 

 81 İl’de, sadece nitrat kirliliği ile ilgili 1000 numune alma noktası belirlenmiş ve 

daha fazla parametreyi de içeren analizler yapılmaktadır.  

 Her İl’e arazide ölçüm yapmak üzere mobil ekipmanlar verilmiştir.  

 İl Müdürlüğü elemanlarının eğitimleri verilmektedir.  

Şimdiye Kadar Yapılanlar; 

 Türkiye ve Avrupa Birliği 23 Mart 2004 tarihinde nitrat hakkında alt komite 

toplantısı yapılmıştır. 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilenler; 

 Numune alma istasyonlarını belirleme, 



 127

 Analizler, 

 İzleme, 

 Diğer Bakanlıklardan verilerin toplanması, 

 Diğer Kurumlarla eylem planları için işbirliği yapılması. 

Yönetmeliğin  uygulanmasında sorumlu kurumlar; 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: 

Koruma ve Kontrol  Genel Müdürlüğü; 

 İzleme ile ilgili tüm çalışmaları gerçekleştirmek, 

 Nitrat Kirliliğini azaltıcı plan, program ve stratejilerin geliştirilmesi ile ilgili 

kriterlerin belirlenmesi, yaptırılması ve kontrolü.  

 Hassas alanların belirlenmesi, 

  Eğitimlerin Yapılması,  

 Gübre depolarının inşaatı, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: 

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü  

 Nitrat direktifi ile ilgili çiftçilere yönelik eğitimin verilmesi (kimyasal ve 

organik gübre kullanımı),  

 Organik tarımın teşvik edilmesi,  

 İyi Tarımsal Uygulamalar Yönetmeliğinin hazırlanması, Alternatif ürünlerin 

seçimi,  

 Gübre kullanımı ile ilgili el kitabının hazırlanması  

 Bitki-Toprak analizlerinin yapılarak çiftçilere gübre kullanımı ile ilgili 

tavsiyelerde bulunulması. 

Çevre ve Orman Bakanlığı: 

 Yüzeysel sularda, tarımdan kaynaklanan nitrat kirliliğinin izlenmesi  
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  

 Yüzey ve yer altı sularında, tarımdan kaynaklanan nitrat kirliliğinin izlenmesi ve 

belirlenen hassas alanların haritalandırılması 

Sağlık Bakanlığı: 

 İnsan tüketimine yönelik ambalajlı sularda tarımdan kaynaklanan nitrat 

kirliliğinin izlenmesi. 

Belediyeler: 

 İnsan tüketimine yönelik içme ve kullanma sularında tarımdan kaynaklanan 

nitrat kirliliğinin izlenmesi. 

Projeler: 

 Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Koruma ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü Nitrat Direktifinin Türkiye’de Uygulanması Eğitim Projesi’ne 

başlamıştır. 

Su kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin yasaların ve yönetmeliklerin çıkarılması 

çalışmaları, tehlikeli maddelerin su ortamına deşarjı, su çerçeve direktifi, arıtma 

çamurlarının kullanılması, atık su arıtımı, içme ve kullanma suyu kalitesi ve yüzey ve 

yeraltı suyu kalitesi konularında da yapılmıştır. 

Yapılan tüm bu çalışmalar Avrupa Birliği uyum sürecinde oldukça yararlı olacaktır. 

Ancak bu çalışmaların içerisinde ayrı bir başlık altında hayvansal atık yönetimi 

konusunda ulusal bir eylem planı ve hayvancılık işletmeleri ile ilgili olarak da özel 

standartlar geliştirilmelidir  Bu şekilde sağlık koşulları ile toprak ve su kirliliği daha 

kolay kontrol altına alınabilecektir.   
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 
Bu bölümde üzerinde çalışılan araştırma materyali ile araştırma sırasında uygulanan 

yöntem açıklanmıştır. 

3.1 Materyal 

 
Araştırma materyali olarak Ankara İli Akyurt ve Çubuk ilçelerinde faaliyet gösteren 

büyükbaş hayvancılık işletmeleri seçilmiştir. Araştırma 2002-2006 yılları arasında 

Akyurt ilçesi’nde merkeze bağlı 5 mahalle ve 19 köyde; Çubuk ilçesi’nde ise, merkeze 

bağlı 4 mahalle ve 39 köyde yürütülmüştür. Araştırma alanında seçilen işletme sayısı 

Akyurt ilçesi’nde 218 ve Çubuk ilçesi’nde 258 olmak üzere toplam 476 adettir (Çizelge 

3.1). Seçilen bu işletmelerde bulunan toplam 511 adet büyükbaş hayvan barınağı, 

bunlara ilişkin yardımcı tesisler ve atık yönetimi ile ilgili kullanılan sistemler 

araştırmanın materyalini oluşturmaktadır.  

 

Çizelge 3.1 Akyurt ve Çubuk İlçeleri’nde araştırma için seçilen işletmelerin sayıları  

İLÇE Köy/mahalle İşletme 
sayısı 

Köy/mahalle İşletme 
sayısı 

Köy/mahalle İşletme 
sayısı 

Ahmet Adil 7 Doğanoluk 5 Atatürk m. 1 
Balıkhisar 23 Elecik 14 Beyazıt m. 7 
Bozca 3 Güzelhisar 7 Kalaba m. 6 
Bügdüz 53 Haydarköy 4 Timurhan m. 15 
Cücük 10 Karacakaya 5 Yıldırım m. 4 
Çamköy 5 Karacalar 5 Saracalar 1 
Çardakbağı 3 Kızık 14 Seyhler 6 

AKYURT 

Çınar 11 Kozayağı 8 Uzunlar 1 
Ağılcık 9 Gümüşyayla 6 Sirkeli 7 
Akkuzulu 1 İkipınar 2 Sünlü 24 
Aş. Çavundur 4 İmamhüseyin 2 Tahtayazı 6 
Aş. Emirler 1 Kapaklı 1 Taşpınar 13 
Aş. Obruk 1 Karaköy 6 Yakuphasan 2 
Camili 1 Karataş 1 Yenice 22 
Çatköy 1 Kavaklı 1 Y. Aydoğan 1 
Dağkalfat 1 Kösrelik 6 Y. Elveren 1 
Dedeler 1 Kutuören 1 Y. Evci 1 
Demirci 1 Melikşah 3 Yılmaz 4 
Dumlupınar 9 Atatürk m. 8 Yiğitli 4 
Eğriekin 1 Cumhuriyet m. 8 Y. Çavundur 5 
Esenboğa 15 Yavuz Selim m. 14 Yuva 6 
Gökçedere 15 Y.Beyazıt m. 14 

ÇUBUK 

Güldarpı 19 Ömercik 9 
TOPLAM 

476 
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 Tezin amacına yönelik olarak araştırma alanında faaliyet gösteren dört adet gübre 

toplayan işletme ile araştırma alanında bulunan üç adet yüzey su kaynağı araştırma 

materyali olarak göz önüne alınmıştır. Bunun yanında büyükbaş hayvancılık işletmeleri 

arasından amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 10 işletmede bulunan kuyu suları da 

araştırmanın materyalini oluşturmaktadır.  

3.1.1 Araştırma alanının coğrafik konumu 

Yüzölçümü 30715 km2 olan Ankara ili, 39o57` kuzey enlemi ile 32o53` doğu boylamları 

arasında yer almaktadır (Şekil 3.1). Ortalama olarak deniz seviyesinden yüksekliği 890 

m’dir. Doğusunda Kırıkkale ve Kırşehir, kuzeyinde Çankırı, kuzeybatısında Bolu, 

batısında Eskişehir, güneyinde Konya ve Aksaray illeri bulunmaktadır (Anonim 1992). 

  

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 Ankara ili ve araştırma alanı 

Araştırmanın yürütüldüğü ilçelerden biri olan Akyurt, 258 km2’lik bir alanda 

bulunmaktadır. Ankara il merkezine olan uzaklığı 33 km dir. Akyurt, Çubuk ilçesine 

bağlı bir kasaba iken, 1990 yılı içerisinde Çubuk ilçesinden ayrılarak ilçe haline gelmiş 

ve ilçeden 15 köy, Kalecik ilçesinden ayrılan 4 köy olmak üzere 19 köyü 

ARAŞTIRMA 
ALANI 

ANKARA İLİ 
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bulunmaktadır. Nüfus sayımı sonuçlarına göre, 1997 nüfus sayımı 8100 iken, 2000 

nüfus sayımında ilçenin nüfusu 18907 olmuştur (http://www.akyurt-bel.tr/ 2006). Bu 

durum, ilçedeki iş olanaklarının özellikle hayvancılık faaliyetlerinin artmasının bir 

sonucu olmaktadır. İlçede büyükbaş hayvancılık oldukça yoğun bir şekilde 

yapılmaktadır.  

Araştırmanın yürütüldüğü diğer bir ilçe olan Çubuk, Ankara İli’nin kuzeyinde ve şehir 

merkezine 39 km uzaklıkta bulunmaktadır. Güneyinde Akyurt, güneydoğusunda 

Kalecik, doğusunda Şabanözü, batısında Kızılcahamam, kuzeyinde Orta ve Çankırı ili 

bulunmaktadır. Yüzölçümü 1341 km2 ve 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçenin 

nüfusu 75119 olup, bu nüfusun 46605’i ilçe merkezinde, 28514’ü köylerde 

yaşamaktadır. Büyükşehir Belediyesi Kanunun yürürlüğe girmesiyle merkeze bağlı 

mahallelere dönüşen köylerin nüfuslarının ilçe merkezine dahil edilmesiyle merkezdeki 

nüfus 54288  (%72), köylerdeki nüfus 20831 (%28) olmuştur. İlçede 1990-2000 yılları 

arasında meydana gelen  nüfus artışı merkezde %100, köylerde %-2, toplamda  

%36.7’dir. İlçede km2 başına düşen kişi sayısı 50 olup, 1990-2000 yılları arası yıllık 

nüfus artış hızı  %3.7’dir (http://www.cubuk-bel.tr/. 2006). İlçede özellikle köylerinden 

merkeze olan göç ilçe merkez nüfusunu ve yeni yerleşim alanlarını arttırmaktadır. 

Köylerden göç eden aileler geçimlerini hayvancılıkla sürdürmektedirler. Bu durum 

şehirsel yerleşim alanlarına hayvan barınaklarının yapılmasına neden olmaktadır. İlçe 

merkezinde alanın kısıtlı olması yeni yerleşim alanlarının kırsal alanlara doğru 

kaymasına neden olmaktadır. Bu durum, hayvancılık faaliyetlerinde bulunan işletmeler 

ile şehirsel yerleşmelerin iç içe girmesine neden olmaktadır. Şehirsel yerleşim 

alanlarında hayvancılık faaliyetlerinin yapılması ve kırsal alanlara plansız olarak 

kaydırılan şehirsel yerleşmeler bölgede çevre kirliliği riskini arttırmaktadır.    

Çubuk ilçesine bağlı 28 orman köyü, 51 köy, daha önce köy iken 5216 sayılı yasa ile 

dönüştürülen 33 mahalle ve 3 İlk Kademe Belediyesi ile Merkez  Belediye Başkanlığına 

bağlı 10 mahalle olmak üzere toplam 43 mahalle bulunmaktadır (http://www.cubuk-

bel.tr/. 2006). Mahalleler geniş bir alana yayılmıştır. Köylerin büyük bir kısmı dağ ve 

tepe eteklerinde kurulmuştur. Köylerde yerleşim genellikle toplu yerleşme biçimindedir. 

Son yıllarda özellikle dağ köylerinden merkeze doğru bir göç yaşanmaktadır.  
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Şekil 3.2’de araştırma alanı gösterilmektedir.  
 

Şekil 3.2 Araştırmanın yürütüldüğü Çubuk ve Akyurt ilçelerinin köyleri ve su kaynakları 

3.1.2 Topoğrafik özellikler ve su kaynakları 

Ankara ili, Orta Anadolu`nun kuzeybatısında bulunan Kızılırmak ve Sakarya 

nehirlerinin kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı bir alan içindedir. Bu alan içerisinde 

orman alanları ile step ve bozkır alanları bir arada bulunmaktadır. İlin kuzey sınırını, 

Kuzey Anadolu sıra dağlarının kolları olan dağlar ve Orta Anadolu düzlüklerinin 

devamı olan ovalar çizer. Güney kısmında Tuz Gölü çanağı, Kepez Ovaları ve 

Hacıbekirözü gibi düzlükler bulunur. Orta kesimlerden kuzeye doğru yaklaştıkça 

Haymana, Bala hattının kuzeyinde Kuzey Anadolu sıra dağları dağ sıraları belirir. 

Güneybatı ve Kuzeydoğu doğrultusunda Güre, Elma, İdris, Karyağdı, Mire, Aydos, 

Çile, Ayaş ve Hıdır dağ sıraları arasında çöküntü alanları ve kıvrılmalarından dolayı 

Balaban, Mogan Gölü, Çubuk, Mürted ve Babayakup Ovaları meydana gelmiştir. 

Ankara Ovası doğu-batı yönünde uzanmıştır. İl sınırları içinde Mogan, Eymir, Karagöl, 
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Kurumcu ve Samsun gölleri bulunur. Bölgede yer yer volkanik arazilere rastlanır. Bu 

arazi üzerinde 2378 m yüksekliğindeki Köroğlu Dağı ile 2006 m yüksekliğindeki 

Mahya Tepesi yükselir. İlin güneydoğusunda Hüseyingazi dağı bulunur (Anonim 1992).  

Çubuk İlçesinin en yüksek dağı İdris Dağı‘dır. Yüksekliği 1.985 m‘dir. Diğerlerinin 

yüksekliği 1.880 m ile Aydos Dağı ve 1.661 m ile Karyağdı Dağı‘dır. Akyurt ilçesinde 

ise kuzey doğuya doğru arazinin topoğrafik yapısı engebeli özellik gösterse de nispeten 

düz bir yapı görülmektedir (Anonim 1992).  

Çubuk ilçesi merkezinden geçen Çubuk Çayı ilçeyi ikiye böler. Çubuk Çayı kuzeyden 

güney doğrultusunda akarak ilçe dışına çıkar ve Çubuk I barajını besler. Ankara`nın 

sulama, içme ve kullanma su ihtiyacının temin edilmesi, ağaçlandırma gibi amaçlarla 

kurulmuştur. Çubuk II Barajı, Ankara`nın 54 km. kuzeyinde Çubuk Çayı üzerinde 

Çubuk`un 5 km. kuzeyinde, vadinin nispeten daraldığı bir yerde şehrin su ihtiyacını 

karşılamak amacıyla kurulmuştur. Karagöl ilçe merkezine 29 km uzaklıkta, Yıldırım 

Dağları üzerinde krater şeklinde oluşmuş ufak bir göldür ve etrafı ormanla çevrilidir. 

Akyurt ilçesinde ise daha çok kuru dereler bulunmaktadır. Ravlı deresi ilçeyi 

çevrelemektedir. Sulama için de çoğunlukla bu dere kullanılmaktadır (Anonim 1992).  

3.1.3 İklim ve bitki örtüsü özellikleri  

Ankara ilinin arazisinin geniş olması nedeniyle yer yer iklim farklılıkları görülmektedir. 

Güneyde, İç Anadolu ikliminin bariz özellikleri olan step iklimi, kuzeyde ise, Karadeniz 

ikliminin etkisi ile daha ılıman ve yağışlı bir iklim hüküm sürmektedir. Kara ikliminin 

tipik özelliği olarak,  kış sıcaklıkları düşük, yaz ise sıcak geçer. En sıcak ay Temmuz-

Ağustos, en soğuk ay ise Ocak ayıdır. Bölgeye düşen yağış miktarları kuzey ve güney 

kesimlerde farklılık gösterir. Kuzeyde Kızılcahamam ve Çubuk, Karadeniz yağış rejimi 

özelliğini; güney ise İç Anadolu karakterini taşır. Bölgenin yapısı gereği özellikle kış 

aylarında sis olayı oldukça fazla görülür ve hayatı etkiler (http://www.ankara.gov.tr/. 

2006). 

İl bazında ortalama sıcaklık 10-13oC arasında, aylık ortalama yağış miktarı da 11-55 

mm arasındadır. En yüksek sıcaklık değeri 41.4oC ile Sarıyar istasyonunda; en düşük 
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sıcaklık da sıfırın altında 32.2oC ile Esenboğa istasyonunda kaydedilmiştir. Buna göre 

hakim rüzgar Ankara (merkez), Esenboğa, Çubuk, Ayaş ve Yenimahalle`de kuzeydoğu, 

Haymana (İkizce), Sincan, Dikmen ve Nallıhan`da batı, Polatlı ve Şereflikoçhisar`da 

kuzey, Etimesgut ve Elmadağ`da güneybatı, Kızılcahamam`da güneydoğu ve 

Beypazarı`nda kuzey-kuzeydoğudandır. Kuvvetli rüzgarların görüldüğü aylar Mart ve 

Nisan aylarıdır. Ankara’da tespit edilen en yüksek rüzgar hızı güney, güneydoğu 

yönünden 32.1 m/s’dir (Anonim 2006).  

Araştırma alanında bir meteoroloji istasyonu bulunmadığından, alana en yakın olan 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Esenboğa Meteoroloji İstasyonu’ndan 25 

yıllık veriler alınmıştır. Çizelge 3.2’de Araştırma alanına ilişkin meteorolojik veriler 

verilmektedir. Çizelge 3.2’ye göre araştırma alanında ortalama en düşük sıcaklık Ocak 

ayında -5.8, ortalama en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 29.0, ortalama sıcaklık ise 9.9 

olarak ölçülmüştür. Ortalama en düşük bağıl nem %51, ortalama en yüksek bağıl nem 

%79 ve ortalama bağıl nem ise %64 olarak ölçülmüştür.  Şekil 3.3’de araştırma alanının 

rüzgar gülü diyagramı verilmektedir. En hızlı esen rüzgarın yönü güneybatı, en çok esen 

rüzgarın yönleri ise Şekil 3.3’ten de görüldüğü gibi kuzey, ikinci olarak da kuzeydoğu 

olmaktadır. 

Şekil 3.3 Araştırma alanında rüzgar yönlerine göre toplam esme sayılarının dağılımı 
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*Veriler Esenboğa istasyonuna ait son 30 yıllık veriler (1975-2005) 
 

Çizelge 3.2 Akyurt ve Çubuk ilçelerine ilişkin meteorolojik veriler.*

          METEOROLOJIK                                                                            A Y L A R 
           ELEMANLAR                           I       II     III      IV      V       VI      VII     VIII     IX     X       XI      XII   YILLIK 
Ortalama Yerel Basinc (hPa)                    908.3   907.0   905.9   904.7   906.1   906.0   905.1   905.9   908.2   910.1   909.9   908.8   907.2 
Ortalama Sicaklik (C)                         -1.6   - 0.2     4.0     9.4    14.0    17.9    21.7    21.3    16.5    10.7     4.5     0.6  
Ort. Sicaklik >= 5 C Old. Gunler Sayisi        1.7     4.1    13.6    26.7    30.8    30.0    31.0    31.0    30.0    29.1    14.3     4.4   246.7 
Ort. Sicaklik >= 10 C Old. Gunler Sayisi       0.1     0.2     2.6    12.9    27.2    29.9    31.0    31.0    29.3    18.8     2.4     0.2   185.6 
Ortalama Yuksek Sicaklik                       3.0     5.3    10.6    16.1    20.8    25.1    29.0    28.9    25.0    18.9    11.4     5.0    16.6 
Ortalama Dusuk Sicaklik                       -5.8   - 5.0   - 2.1     2.9     6.6     9.4    12.7    12.7     8.0     3.7   - 1.0   - 3.3     3.2 
En Yuksek Sicaklik Yili                        2003    1979    2001    1998    1995    1996    2000    2002    1994    1999    2004    2005    2000 
En Yuksek Sicaklik (C)                         15.7    18.0    24.6    29.4    31.5    36.0    41.2    37.6    35.4    32.8    23.4    17.0    41.2 
En Dusuk sicaklik Yili                         1980    1985    1985    1997    1981    1991    1985    1987    1992    1977    1982    2002    1980 
En Dusuk Sicaklik (C)                         -32.2   -31.2   -27.6   - 9.6   - 6.0     0.0     3.4     3.3   - 2.4   - 8.00  -12.2   -19.2   -32.2 
Ortalama Toprakustu Minimum Sicaklik          -7.4   - 6.8   - 4.3     0.6     4.3     6.9    10.2    10.2     5.1     1.1   - 3.2   - 4.9     1.0 
En dusuk Toprakustu Minimum Sicaklik          -35.4   -34.0   -29.6   -12.7   - 9.2   - 2.6     0.1     1.0   - 5.6   -11.8   -15.0   -24.0   -35.4 
Ortalama Buhar Basinci (hPa)                   4.6     4.7     5.5     7.5     9.8    11.6    12.9    12.3     9.8     7.9     6.3     5.1     8.2 
Ortalama Bagil Nem (%)                         76      74      67      65      63      59      52      51      54      63      73      79      64 
Ortalama Bulutluluk (0-10)                     7.0     6.3     5.7     5.9     5.2     3.9     2.8     2.9     3.0     4.5     5.6     7.1     5.0 
Ort. Bulutlu Gunler Sayisi (bult.2.0-8.0)      14.5    15.0    18.0    19.4    22.5    19.5    14.3    13.7    12.7    16.1    17.1    15.1   197.9 
Ortalama Toplam Yagis Miktari (mm)             45.2    31.9    33.6    52.4    48.1    32.4    16.6    11.3    14.3    28.5    39.0    51.6   404.9 
Gunluk En Cok Yagis Miktari (mm)               30.4    24.1    22.2    33.3    25.5    32.4    32.8    20.5    33.3    27.1    40.5    38.0    40.5 
Yagis >= 0.1 mm Oldugu Gunler Sayisi           12.8    10.8    10.5    12.7    13.5     9.1     4.4     3.6     4.0     7.4    10.2    12.5   111.5 
Yagis >= 10 mm Oldugu Gunler Sayisi            1.3     0.7     0.6     1.4     1.4     0.9     0.5     0.4     0.3     0.9     1.0     1.8    11.2 
Ortalama Kar Yagisli Gunler Sayisi             11.4     9.0     6.1     1.3     0.2                                    0.1     2.8     7.8    38.6 
Ortalama Kar Ortulu Gunler Sayisi              14.5     9.6     4.2     0.4                                                    1.0     6.8    36.5 
En Yuksek Kar Ortusu Kalinligi (cm)            38.0    39.0    24.0     4.0                                                    8.0    25.0    39.0 
Ortalama Ruzgar Hizi (m/s)                     1.9     2.4     2.6     2.7     2.4     2.4     2.9     2.8     2.2     2.0     1.8     1.9     2.3 
En Hizli Esen Ruzgarin Yonu                    S       S       SW      ESE     WSW     SW      W       W       WSW     S       SSE     SW      SW  
En Hizli Esen Ruzgarin Hizi (m/s)              25.9    26.4    32.1    33.4    29.3    30.7    30.1    32.4    30.8    28.7    26.4    34.9    34.9 
Ort. Firtinali Gun Say. (ruz.hiz>=17.2 m/s)    0.9     1.5     1.8     3.8     2.7     2.4     1.8     1.3     0.9     0.7     0.8     1.4    20.0 
Ort. Kuv.Ruz. Gun Say. (ruz.hiz 10.8-17.1 m/s) 4.1     5.4    10.4    11.3    11.6    10.9    14.3    13.6     9.7     5.7     4.2     4.2   105.4 
Ortalama 5 cm Toprak Sicakligi (C)             0.0     1.2     5.6    11.5    17.5    22.4    26.3    25.8    20.4    12.8     5.2     1.5    12.5 
En dusuk 5 cm Toprak sicakligi (C)            -9.1   - 7.4   - 6.5     0.6     5.9    13.7    16.6    16.9     9.8     3.5   - 3.8   - 7.0   - 9.1 
Ortalama 10 cm Toprak Sicakligi (C)            0.3     1.3     5.4    11.3    17.0    21.6    25.2    25.0    20.2    13.0     5.6     1.8    12.3 
En dusuk 10 cm Toprak sicakligi (C)           -7.5   - 7.3   - 5.6     1.2     6.1    13.7    16.7    18.0    10.9     4.4   - 3.1   - 6.1   - 7.5 
Ortalama 20 cm Toprak Sicakligi (C)            1.0     1.6     5.2    10.8    16.3    20.7    24.2    24.2    20.0    13.5     6.4     2.5    12.2 
En dusuk 20 cm Toprak sicakligi (C)           -4.7   - 6.3   - 3.2     2.6     6.2    13.4    18.0    19.2    12.5     5.9   - 1.1   - 4.2   - 6.3 
Ortalama 50 cm Toprak Sicakligi (C)            3.1     3.0     5.4    10.0    14.7    18.9    22.2    22.9    20.1    15.0     9.0     4.9    12.4 
En dusuk 50 cm Toprak sicakligi (C)           -0.3   - 1.5     0.0     5.0     7.8    13.1    18.3    19.2    15.2     9.1     2.7     0.6   - 1.5 
Ortalama 100 cm Toprak Sicakligi (C)           5.9     5.2     6.2     9.3    12.7    16.1    19.0    20.3    19.2    16.1    11.7     8.1    12.5 
En dusuk 100 cm Toprak sicakligi (C)           0.7     2.4     2.8     5.2     8.4    12.6    16.2    18.0    15.9    12.0     0.2     5.0     0.2 
Ortalama Buharlasma (mm)                                      73.4   159.6   196.7   264.7   254.4   179.7    94.9    18.3                 
Gunluk En Cok Buharlasma (mm)                  0.0     0.0     0.0    12.0    13.0    16.0    16.0    18.0    19.3    12.2     2.8     0.0    19.0 
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İklim şartları ve topoğrafik yapı Ankara ve çevresinde iki ayrı bitki topluluğunun (step 

ve orman) gelişmesine imkan sağlamıştır. Yörede en yaygın olan bitki topluluğu steptir. 

Step bitki örtüsü az yağış alan çukur alanlarda ve platolar üzerinde yaygın haldedir. Bu 

bitki topluluğu içinde ağaç yok denecek kadar azdır. Genelde dikenli çalılar dikkati 

çeker. Bunun yanı sıra akarsu boylarında sıralar halinde görülen iğde, söğüt ve kavak 

ağaçları step içerisinde yer alır. Ankara  çevresinde plato üzerinde yükselen münferit 

dağlar ile kuzeydeki dağlık sahada yağışlardaki artış yüzünden orman örtüsü kendini 

belli etmeye başlar. Bozkır ortasında adacıklar halinde görülen ormanlar, genelde 

tahripten arta kalan korulardır. Bu tür ormanlarda hakim ağaç türü karaçam, ardıç ve yer 

yer meşedir (Anonim 1992).  

Çubuk ilçesi’nde %40.2’lik bir oranla tarım arazileri en fazla yayılımı göstermektedir. 

Akyurt ilçesi’nde ise %45.2’lik bir oranla mera alanları en fazla yayılımı 

göstermektedir. Bunu %30.2’lik bir oranla 2. sınıf tarım arazileri izlemektedir 

((http://www.cubuk-bel.tr/. 2006).  

3.1.4 Arazi kullanım durumu ve toprak koşulları 

Akyurt ilçesinin toplam arazisi  295 747 da’dır. Bu alanın, 117 743 da’ında kuru tarım, 

882 da’ında sebze ve çiçek, 299 da’ında sulanan uzun ömürlü bitkiler, 342 da’ında 

sulanmayan uzun ömürlü bitkiler, 10 da’ında kavaklık ve söğütlük, 17 000 da’ında 

koruluk ve orman arazi, 33 740 da’ında otlak ve çayır 50 500 da’ında tarıma elverişli 

olmasına rağmen kullanılmayan arazi, 50 000 da, taşlık 1360 da, bataklık 23 da ve 371 

da da diğer kullanım alanlarıdır. Çubuk’ta toplam arazi alanı 1 073 694 da dır. Bu alanın 

7421da’ı sulu tarım alanı, 247058 da’ı kuru tarım alanı, 29057 da’ı nadas, 2693 da’ı  

sebze ve çiçek üretimi yapılan alan, 12873 da’ı uzun ömürlü bitkiler, 1533 da’ı kavaklık 

ve söğütlük, 289 686 da’ı koruluk ve ormanlık, 216 994 da’ı çayır mera otlak, 28 303 

da’ı tarıma elverişli ama kullanılmayan arazi, 207 078 da’ı taşlık, 2020 da’ı bataklık ve 

28 978 da’ı da diğer kullanım alanları olmaktadır (Anonim 2004). 
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Akyurt’ta toprak kaybı olan köy sayısı 15’tir. Toprak koruma çalışması 7 köyde 

sürdürülmektedir. Bu köylerde nöbetli otlatma ve eğime dik yönde sürüm uygulamaları 

yapılmaktadır. Çubuk’ta 20 köyde toprak kaybı vardır. Önlem olarak yalnızca 2 köyde 

nöbetli otlatma yapılmaktadır. Toprak tahlili yaptıran işletme sayısı Akyurt’ta 10, 

çubukta ise 250 adettir. Araştırma alanının %56.2’si tarıma elverişli 1. ve 2. sınıf 

arazilerdir. Ancak bu arazilerde gün geçtikçe yeni yerleşim alanları, hayvancılık 

işletmeleri kurulmaktadır. Hayvancılık faaliyetleri ve şehirsel yerleşimin etkileri sonucu 

toprak verimliliğinin azalması da olasıdır (Anonim 1997).   

Akyurt’ta çiftlik gübresi kullanan işletme sayısı 116, kimyasal gübre kullanan işletme 

sayısı 372, çiftlik ve kimyasal gübreyi birarada kullanan işletme sayısı ise 500, gübre 

kullanmayan işletme sayısı ise 47 adettir. Çubuk’ta çiftlik gübresi kullanan işletme 

sayısı 131, kimyasal gübre kullanan işletme sayısı 1775, çiftlik ve kimyasal gübreyi 

birarada kullanan işletme sayısı ise 1750, gübre kullanmayan işletme sayısı ise 475 

adettir. Araştırma alanında kimyasal gübre kullanımının oldukça fazla olduğu 

görülmektedir (Anonim 1997).  

3.1.5 Araştırma alanının hayvansal üretim durumu 

Akyurt ilçesi’nde toplam 1480 tarım işletmesi bulunmaktadır. tarım işletmelerinin 

%57.3’ü hem bitkisel hem de hayvansal üretim yapmaktadırlar. İşletmelerin %4.4’ü 

yalnız bitkisel, %12.6’sı  yalnız hayvansal üretim yapmaktadır. Akyurt ilçesi’nde 

yerleşik olmayan ancak tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin oranı ise %25.7 

olmaktadır. bu işletmelerin yalnızca 10’u bitkisel üretim yapmakta geriye kalan 

işletmeler ise hayvancılıkla uğraşmaktadırlar (Anonim 2004). 

Çubuk ilçesinde toplam 4948 tarım işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin %65.9’u 

hem bitkisel hem de hayvansal üretim, % 17.6’sı yalnızca bitkisel ve %5.3’ü ise 

yalnızca hayvansal üretim yapmaktadırlar. Yerleşik olmayan ancak tarımsal faaliyette 

bulunan işletmelerin oranı ise %11.2 dir. Yerleşik olmayan işletmelerin %49.4’ü hem 

bitkisel hem de hayvansal, %36’sı yalnızca hayvansal ve %18’i ise yalnızca bitkisel 
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üretim yapmaktadır. Araştırma alanında baskın olarak hayvancılık yapıldığı bu 

bilgilerden de anlaşılmaktadır (Anonim 2004).    

Akyurt ilçesinde yetiştiriciliği yapılan hayvanların dağılımı Şekil 3.4’te verilmektedir.  

Şekil 3. 4 Akyurt ilçesi’nde yetiştiriciliği yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dağılımı 

Akyurt ilçesi’nde 6390 yerli, 2564 melez, 1010 kültür, 13 manda, 11361 koyun, 336 kıl 

keçisi bulunmaktadır. Aynı zamanda 1426 adet kümes bulunmaktadır. Çubuk ilçesinde 

yetiştiriciliği yapılan hayvanların dağılımı Şekil 3.5’de verilmektedir. Çubuk ilçesinde, 

16630 yerli, 9055 melez, 2564 kültür, 4961 manda, 20180 koyun, 317 merinos , 485 kıl 

keçisi ve 3328 tiftik keçisi bulunmaktadır (Anonim 2004).  

Şekil 3. 5 Çubuk ilçesi’nde yetiştiriciliği yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dağılımı 
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3.1.6 Araştırma alanının bitkisel üretim durumu 

Akyurt ilçesi’nde 118625 da ekilen alan bulunmaktadır. Tahıl 101141 da, endüstri 

bitkileri.2308 da, baklagil 3000 da, yem bitkileri11498 da, ve sebze 678 da alanda 

yetiştirilmektedir. Akyurt ilçesinde, tarımı yapılan bitkilerin dağılımı Şekil 3.6’da 

verilmektedir (Anonim 2004).  
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Şekil 3.6 Akyurt ilçesi’nde tarımı yapılan bitkilerin dağılımı 

Çubuk ilçesinde, 257193 da ekilen alan bulunmaktadır. bu alanın 195937 da’ında tahıl, 

3940 da’ında endüstri bitkileri, 15324 da’ında baklagil, 35641 da’ında yem bitkileri, 

2058 da’ında sebze ve 4293 da’ında ise diğer tarla ürünlerinin tarımı yapılmaktadır. 

Çubuk ilçesi’nde tarımı yapılan bitkilerin dağılımı Şekil 3.6’da verilmektedir (Anonim 

2001).   
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Şekil 3. 7 Çubuk ilçesi’nde tarımı yapılan bitkilerin dağılımı 



 140

3.2 Yöntem 

Araştırma, büyükbaş hayvancılık işletmelerinin seçimi, arazi çalışmaları, laboratuvar 

çalışmaları ve büro çalışmaları olmak üzere dört aşamada yürütülmüştür.   

3.2.1 Büyükbaş hayvancılık işletmelerinin seçimi 

Araştırmanın yürütüleceği işletmelerin seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır.  

Araştırmanın yürütüleceği işletmelerin seçiminde göz önüne alınan aşağıdaki kriterler, 

işletmelerin tezin amacına yönelik olarak seçimini sağlamaktadır.  

- Araştırma alanı içerisindeki büyükbaş hayvancılık işletmeleri olabildiğince farklı 

bölgelerden (köy ve mahalle) seçilerek, değişik koşullar altında atık yönetimi ile 

ilgili çalışmalardaki farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. 

- Değişik kapasitelerde oluşan gübrenin miktarı da farklı olacağından, seçilen 

işletmelerin kapasitelerinin değişim göstermesine dikkat edilmiştir.   

- İşletmelerdeki yetiştiricilik tipi hayvanlardan elde edilen gübrenin özelliğine etki 

eden en önemli faktördür. Bu nedenle işletme seçiminde besi, süt ve kombine 

işletmelerin birbirlerine yakın oranlarda alınmasına özen gösterilmiştir.   

- Farklı barınak tipi ve planlama sistemi, değişik hayvan ırkları, farklı yemleme 

sistemleri hayvanlardan elde edilen gübrenin özelliğinde de farklılık yaratacağından 

işletmelerin olabildiğince barınak tipi, planlama sistemi, hayvan ırkı, yemleme 

sistemi gibi konularda değişim göstermesine dikkat edilmiştir. 

- Atık yönetimi sistemlerinin farklılığı ve depolama yapısının varlığı da işletme 

seçiminde göz önüne alınan kriterlerdendir. 
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- İşletmelerin topoğrafik durumu, su kaynaklarına yakınlık derecesi, atıkların çevreye 

olan etkilerinin niteliğini değiştirmektedir. Bu nedenle topoğrafik açıdan farklılık 

gösteren ve su kaynaklarına yakın olan işletmeler öncelikle tercih edilmiştir.  

- İşletmelerin yerleşim birimlerine yakınlık derecesi, yerleşim birimlerinin sağlık, 

estetik ve sosyal açıdan etkilenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle işletme seçimi 

yapılırken, yerleşim birimlerine çok yakın veya yerleşim birimlerinin içerisinde olan 

işletmeler de dahil edilmiştir. 

Büyük kapasiteli ticari işletmelerde hayvanlardan elde edilen atık miktarları oldukça 

fazla olmaktadır. Bu nedenle hayvansal atıkların çevreye zarar vermeden ekonomik 

olarak toplanması, depolanması ve değerlendirilmesi önemli olmaktadır. Araştırmanın 

yürütüleceği işletmelerin seçiminde öncelikle bu tür işletmeler (50 baş ve yukarısı) göz 

önüne alınmıştır. Anket çalışmaları sırasında barınak tipleri ve planlama sistemlerinin 

en çok farklılık gösterdiği işletme tipleri de büyük kapasiteli ticari işletmeler olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmanın belirlenen amaçlara ulaşabilmesinde farklı barınak tipleri 

ve uygulanan farklı barınak sistemlerinin dikkate alınması oldukça önem taşımaktadır. 

Bu nedenle anket çalışmasının yürütüldüğü işletmeler içerisinde barınak tipi ve 

planlama sistemi olarak farklılık gösteren işletmeler araştırmanın yürütüleceği 

işletmeler olarak seçilmesine özen gösterilmiştir.     

Her ne kadar araştırmanın yürütülmesinde büyük kapasiteli ticari işletmelere öncelik 

verilmekte ise de, anket çalışması sırasında yapılan gözlemler sonucunda küçük 

kapasiteli işletmelerde oluşan hayvansal atıkların da çevreye zarar verme potansiyelinin 

oldukça fazla olduğu belirlenmiştir. Özellikle Çubuk ve Akyurt Merkez’deki yerleşim 

birimlerinin içerisinde oldukça yoğun bir şekilde bulunan küçük kapasiteli aile 

işletmeleri hem estetik görünüm hem de çevre kirliliği açısından olumsuz bir etki 

bırakmaktadır.  

Hayvansal atık yönetimi sistem elemanları, gübrenin farklı özelliklerine göre (katı, sıvı) 

değişim göstermektedir. Hayvanın yaşı, cinsi, ırkı, yetiştiricilik tipi, verilen yemin 

çeşidi, yemleme sistemi vb. faktörler de hayvanlardan elde edilen gübrenin özelliklerine 
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etki etmektedir. Anket çalışmasının yürütüldüğü işletmeler içerisinde bu farklılıkların 

görüldüğü işletmeler de göz önüne alınmalıdır. Buna göre; yukarıda sayılan büyük ticari 

işletmelerde hayvan ırkı ve yemleme yönünden farklılıklar olduğundan sözü edilen 

işletmelerde araştırmanın yürütülmesi uygun görülmüştür.  

Uygulanacak atık yönetimi sisteminin seçiminde ve sistem elemanlarının 

boyutlandırılmasında hayvancılık işletmelerinin kapasiteleri büyük önem taşımaktadır. 

Anket çalışmasının yürütüldüğü işletmelerin farklı kapasitelerde olması farklı atık 

yönetimi sistemlerinin planlanmasına olanak vermektedir. Buna göre; yukarıda sayılan 

büyük kapasiteli işletmelerin yanında köy ve mahallelerdeki küçük kapasiteli aile 

işletmeleri de araştırmanın yürütüleceği işletmeler arasına katılmıştır.    

Anket çalışması sırasında yapılan gözlemler sonucunda hayvancılık faaliyetlerinden 

meydana gelen atıkların çevreyi olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Bu etkinin derecesini 

belirlemek amacıyla su ve toprak kaynaklarını kirletme olasılığı yüksek olan 

işletmelerde araştırmanın yürütülmesinin daha doğru olacağı düşünülmüştür. Akyurt 

Ahmet Adil ve Çubuk Ağılcık köylerinde topoğrafya çok fazla değişim göstermektedir. 

Buralarda sıvı atıkların yüzey akışa geçerek, su kaynaklarına karışması olası bir olaydır.  

Anket çalışması sırasında yapılan gözlemler ve görüşülen kişiler doğrultusunda, 

yukarıda sözü edilen işletmelerin farklı özelliklere sahip olması nedeniyle araştırmanın 

daha detaylı olarak bu işletmelerde sürdürülmesi uygun görülmüştür. Bu doğrultuda 

öncelikle daha önce anket çalışması yapılan toplam 476 işletme kendi içerisinde ortak 

özellikleri baz alınarak gruplandırılmıştır. Çizelge 3.3’de görülen ortak özelliklerin her 

birine göre gruplandırma işlemi yapılmıştır.  

Uygulanacak atık yönetim sistemlerinin planlama ve maliyet açısından farklı koşullar 

altında değişim gösterdiği daha önce yapılan literatür araştırmasında ortaya konmuştu. 

Bu doğrultuda araştırmanın yürütüleceği işletmelerin seçiminde farklı özellikleri bir 

arada bulunduran işletmelere öncelik tanınmıştır. 
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Çizelge 3.3 İşletmelerin gruplandırılmasında göz önüne alınan özellikler 
 
Özellikler Değişkenler 
Barınak tipi Kapalı Açık Yarı açık 
Planlama sistemi Bağlı duraklı Serbest Serbest duraklı 
Kapasite 1-5 / 5-10 / 10-30 30-50 / 50-100 / 100-300 300-500 / 500-1000 
Yetiştiricilik tipi Besi Süt Kombine 
Mekanizasyon  Var Yok - 
Topoğrafya Düz Vadi Tepe 

Toprak Gübre depolama 
yapısı 

Var 
Beton 

Yok - 

Su kaynağı Var Yok - 
Yer Merkez Merkeze yakın Köy 
İşletme tipi Aile Ticari - 

 

Çizelge 3.3’ten de anlaşılacağı üzere, örneğin barınak tipi kapalı iken, planlama sistemi, 

kapasite, yetiştiricilik tipi gibi özelliklerin değişkenlik gösterdiği işletmeler seçilerek 

planlanacak atık yönetim sistemlerinin farklılıklarının ortaya konması hedeflenmiştir. 

Diğer yandan kapasitelerin farklı değerler arasında seçilmesi, planlama sistemlerinin 

çeşitliliği, yetiştiricilik tipinin değişmesi de elde edilen gübre miktarlarının ve gübre 

içeriğinin değişimini ortaya koyacaktır. Hayvancılık işletmelerinin yüzey ve yer altı 

sularına yakınlığı da su kaynaklarının kirlenmesine büyük ölçüde etki etmektedir. Bu 

amaca uygun olarak bu tip işletmeler de seçimde göz önüne alınmıştır. Yine hayvancılık 

işletmelerinin şehir yerleşmelerinin bulunduğu yerlerde olması çevre ve halk sağlığı 

açısından bir tehlike oluşturmaktadır. Bu tip işletmeleri de temsil edecek şekilde 

işletmeler seçilmiştir.  

Çizelge 3.3’de sıralanan özelliklere ilişkin değişkenler aralarında çaprazlanarak, amaçlı 

örnekleme yöntemine göre araştırmanın daha detaylı olarak yürütüleceği büyükbaş 

hayvancılık işletmeleri seçilmiştir (Çizelge 3.4). 

Çizelge 3.4’de verilen araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinden 

60 adedi Akyurt, 80 adedi ise Çubuk ilçelerinden seçilmiştir.  

 

 



 144

Çizelge 3. 4 Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmeleri 

İLÇE Köy/mahalle İşletme 
sayısı 

Köy/mahalle İşletme 
sayısı 

Köy/mahalle İşletme 
sayısı 

Ahmet Adil 3 Doğanoluk 2 Atatürk m. 2 
Balıkhisar 8 Elecik 3 Beyazıt m. 2 
Bozca 3 Güzelhisar 3 Kalaba m. 2 
Bügdüz 12 Haydarköy 1 Timurhan m. 2 
Cücük 3 Karacakaya 1 Yıldırım m. 1 
Çamköy 1 Karacalar 1 Seyhler 2 
Çardakbağı 1 Kızık 2 Uzunlar 1 

AKYURT 

Çınar 3 Kozayağı 1 TOPLAM          60 
Ağılcık 2 Güldarpı 4 Ömercik 4 
Aş. Çavundur 3 Gümüşyayla 1 Sirkeli 1 
Aş. Emirler 1 Karaköy 1 Sünlü 8 
Aş. Obruk 1 Karataş 1 Tahtayazı 1 
Camili 1 Kavaklı 1 Taşpınar 3 
Çatköy 1 Kösrelik 1 Yakuphasan 1 
Dağkalfat 1 Kutuören 1 Yenice 9 
Dedeler 1 Melikşah 1 Yılmaz 1 
Dumlupınar 2 Atatürk m. 5 Yiğitli 1 
Eğriekin 1 Cumhuriyet m. 3 Y. Çavundur 1 
Esenboğa 3 Yavuz Selim m. 4 Yuva 1 
Gökçedere 5 Y.Beyazıt m. 4 TOPLAM 80 

ÇUBUK 

                                                                                                    TOPLAM            140 

Atık yönetim sistemlerinin planlanmasında ilk olarak hayvanlardan elde edilen gübre 

miktarının ve gübre özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Hayvanlardan elde edilen 

gübre miktarları hayvanın yaşına, yemleme türüne, ırkına göre değişmektedir. Bunu 

yanında bir işletmede elde edilen gübre miktarı da kapasiteye göre değişmektedir. 

Hayvanlardan elde edilen gübre miktarlarının belirlenmesi amacıyla yine amaçlı 

örnekleme yöntemi ile farklı özellikte ve 476 işletmenin özelliklerini yansıtacak 

biçimde 10 adet işletme seçilerek bir hayvandan elde edilen günlük gübre miktarlarının 

belirlenmesine ilişkin olarak ölçümler yapılmıştır (Çizelge 3.5). Bu işletmelerin 

seçiminde, farklı hayvan ırklarını bir arada barındıran, yemleme şekli, barınak tipi ve 

planlama sistemi farklılık gösteren niteliklerde olmasına özen gösterilmiştir. Bu 

işletmelerde, diğer isletmelerden farklı olarak, günlük olarak bir hayvandan elde edilen 

katı ve sıvı gübre miktarlarının belirlenmesi, gübre depolama yapılarında depolanan 

hayvansal atıkların azot, fosfor, birim hacim ağırlığı ve toplam katı madde içeriklerinin 

ve zamana bağlı değişimlerinin ortaya konması, işletmelerin kuyu sularında nitrat ve 

fosfor düzeylerinin belirlenerek, mevcut atık yönetimi uygulamalarının çevre kirliliği 

üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.  
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Çizelge 3.5  Hayvanlardan elde edilen gübre miktarlarının belirlenmesinde seçilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri 

AKYURT 
SEÇİLEN 
İŞLETMELER  Tür  Kapasite  Barınak tipi  Planlama Sistemi 

Gübre üretimi ölçülen hayvan ırkı ve 
canlı ağırlığı 

Yem  

İŞLETME 1 
BALIKHISAR Cavit ÇOMAK BESİ 

433 
 
 
 
 
 
 

994 

Kapalı 
 
 
 
 
 
 

Yarı Açık 

 
 

Izgara Tabanlı 
 
 
 
 
 
 

Serbest 

Montofon, 490 
 
 
 
 
 
 

Holştayn, 488 

MONTOFON 
Sığır besi yemi (18-2700) 
Premiks 
Ayçiçeği küspesi 
Arpa kırması 
Saman-kuru ot 
 
HOLŞTAYN 
Sığır besi yemi (13-2600) 
Arpa kırması 
Mısır silajı 

İŞLETME 2 
BÜGDÜZ Vedat AKBULUT BESİ 

 
 

13 
 
 
 
 

356 

Kapalı 

 
 

Serbest 
 
 
 
 

Bağlı Durak 

 
 

Yerli, 452 
 
 
 
 

Doğu Anadolu Kırmızısı, 455 

YERLİ 
Konsantre yem 
Arpa-buğday karışımı 
Kepek 
DAK 
Besi yemi (15-2600) 
Premiks 
Mısır silajı 
Kepek  

İŞLETME 3 
BÜGDÜZ Yılmaz ARPAÇ BESİ 

 
 

1501 
 
 
 
 
 
 
 

82 

 
 

Açık 
 
 
 
 
 
 
 

Yarı Açık 

 
Serbest 

 
 

Holştayn, 482 
 
 
 
 
 
 
 

Montofon, 490 

HOLŞTAYN 
Ayçiçeği küspesi 
Mısır silajı 
Arpa-buğday ezmesi 
Saman kuru ot 
 
 
MONTOFON 
Konsantre yem 
Arpa-buğday-yulaf 
Tuz 
Premiks  
Saman-kuru ot 
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Çizelge 3.5  Hayvanlardan elde edilen gübre miktarlarının belirlenmesinde seçilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri (devam) 

ÇUBUK  TÜR KAPASİTE   TİP  SİSTEM 
Gübre üretimi ölçülen hayvan ırkı ve canlı 
ağırlığı, kg 

YEMLEME 

İŞLETME 4 
AĞILCIK 

BESİ 70 Kapalı Bağlı Durak Yerli, 450 
 

Kuru ot – saman 
Kepek – arpa ezmesi 
Pancar  

İŞLETME 5 
AŞ.ÇAVUNDUR BESİ 400 Kapalı 

 
Serbest Duraklı 

 
 

Montofon, 485 

Besi yemi (12-2500) 
Premiks 
Kuru ot – saman 
Kepek  

İŞLETME 6 
KARAKÖY 

SÜT 75 Kapalı Bağlı Durak Holştayn, 482 Süt yemi (18-2600) 
Mısır silajı 
Kuru ot - saman 

 
 
 
 

İŞLETME 7 
MERKEZ 

 
 

 

BESİ 

 
 

596 
 
 
 
 

300 

 
 

Kapalı 
 
 
 
 

Yarı Açık 

 
 

Bağlı Durak 
 
 
 
 

Serbest 

 
 

Yerli Kara, 450 
 
 
 
 

Yerli, 450 

Besi yemi (13-2600) 
Mısır silajı 
Premiks 
Saman - kuru ot 
 
Saman-kuru ot 
Arpa-buğday ezmesi 
Mısır silajı – kepek 
Premiks 

İŞLETME 8 
SÜNLÜ 

BESİ 700 Kapalı Izgara Tabanlı Holştayn, 478 Besi yemi (15-2600) 
Mısır silajı 
Saman-kuru ot 
Premiks 

 
 
 

İŞLETME 9 
SÜNLÜ 

 
 
 
 

BESİ 
 

  

215 
 
 
 
 

120 

 
 
 

Kapalı 

Bağlı Durak 
 
 
 
 

Serbest 

Montofon 485 
 
 
 
 

Doğu Anadolu Kırmızısı, 452 

Ayçiçeği küspesi 
Saman – kuru ot 
Arpa kırması 
Mısır silajı – premiks 
 
Kepek – Silaj 
Saman – kuru ot 

İŞLETME 10 
TAŞPINAR 

KOM 131 Kapalı Bağlı Durak Holştayn, 494 Konsantre yem 
Arpa ezmesi 
Saman – kuru ot 
Kepek 
Premiks 
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3.2.2 Arazi çalışmaları 

Tezin arazi çalışmalarına başlamadan önce, tüm büyükbaş hayvancılık işletmelerinde 

yapılan araştırmanın homojen olarak yürütülebilmesi için, hayvancılık işletmelerinin 

yapısal ve fonksiyonel özelliklerini, sorunlarını içeren bir anket formu düzenlenmiştir. 

Anket formu 14 başlık altında hazırlanmıştır. Birinci bölümde işletmeye ilişkin genel 

bilgiler (adres, sahibine ilişkin bilgiler, çalışan sayısı, yeri), ikinci bölümde işletmede 

yaşayan aileye ilişkin eğitim, cinsiyet gibi bilgiler, üçüncü bölümde işletmenin arazi 

varlığı, bitkisel üretim özellikleri, dördüncü bölümde hayvancılık durumu, yetiştiricilik 

türü, hayvan varlığı, hayvan ırkı, yaşı, beşinci bölümde yemlemede kullanılan yöntem, 

yem çeşidi, altıncı bölümde harcanan su ve atık sulara ilişkin bilgiler, yedinci bölümde 

enerji kullanımına ilişkin (elektrik, doğalgaz vb.) bilgiler, sekizinci aşamada hayvansal 

atık üretimine ilişkin bilgiler, dokuzuncu bölümde hayvansal atıkların uzaklaştırma 

yöntemleri, onuncu bölümde diğer hayvansal atıkların uzaklaştırılması yöntemleri, on 

birinci bölümde kesimhane atıklarının durumu, on ikinci bölümde ruhsat ve izin 

belgelerine ilişkin bilgiler, on üçüncü bölümde koku ile ilgili bilgiler, on dördüncü 

bölümde ise arıtma tesisi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.  

Anket çalışması sonuçlarının değerlendirilerek, bu aşamadan sonra detay çalışmalarının 

yürütülebilmesi için seçilen 140 işletmedeki hayvan barınaklarının yapısal yönden 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla barınaklarda iç detayların, yapı elemanlarının 

boyutlarının belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Kroki çizimi, gözlem, fotoğraf çekimi 

ile bu çalışmalar desteklenmiştir. 

Araştırma alanı içerisinde bulunan dört adet gübre toplayıcı işletmenin kullandıkları 

depolama alanlarından da gübre örneklerinin alımı, alanın belirlenmesi ve gübre 

toplayan işletmelere ilişkin diğer bilgiler elde edilmiştir.  

Hayvansal atıkların yüzey su kaynaklarının kirlilik durumuna etkilerini belirlemek 

amacıyla, su örneklerinde nitrat ve fosfor seviyelerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Araştırma alanında bulunan üç adet su kaynağından aylık olarak su örnekleri alınmıştır.  
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Araştırmanın yürütüldüğü 140 adet işletmenin alan üzerindeki yoğunluklarını ve 

yerleştikleri arazinin özelliklerini belirlemek amacıyla, büyükbaş hayvancılık 

işletmelerinin ve gübre toplayan işletmelerin GPS (Coğrafik konum belirleme) 

yardımıyla koordinatları belirlenmiştir. Elde edilen koordinatlar, NET CAD programı 

kullanılarak araştırma alanının haritası üzerine yerleştirilmiştir. Bu şekilde işletmelerin 

hangi tip araziler üzerinde oldukları ve su kaynaklarına olan yakınlık durumları 

belirlenmeye çalışılmıştır.    

Tezin amacına yönelik olarak seçilen 10 adet işletmede toplam 15 hayvan barınağında 

her barınağı temsil edecek şekilde ortalama canlı ağırlığı 450-490 kg arasında değişen, 

sağlıklı, biri kontrol amacıyla ikişer hayvan tesadüfi olarak seçilmiştir. Bu hayvanların 

günlük katı ve sıvı gübre miktarlarının ölçülebilmesi için özel kaplar imal edilmiştir. Bu 

kaplar,  1.0 m × 0.5 m boyutlarında ve 30 cm derinliğinde sac malzemeden yapılmıştır. 

Katı ve sıvı gübrenin birbirinden ayrı olarak ölçülmesini sağlamak amacıyla 10 

işletmede bu kapların üzerine monte edilen 0.5 cm çaplı delikli sac malzeme 

kullanılmıştır (Şekil 3.8).  

Hazırlanan bu kaplar hayvanların arkasına hareket ettirilmeyecek şekilde yerleştirilmiş 

ve günlük olarak elde edilen gübre miktarları tartılarak sonuçlar hazırlanan günlük 

çizelgelerine işlenmiştir. İşletmelerden 3 adedi serbest sistem olduğundan 3 aylık 

periyotlarda barınaktan çıkan toplam gübre miktarları tartılıp hayvan sayısına bölünerek 

ortalama değerler alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı 

Şekil 3.8 Araştırmanın yürütüldüğü barınaklarda hayvanların katı ve sıvı gübresinin toplanması için  
hazırlanan teneke kutu. 



 149

(USEPA) tarafından bildirildiğine göre, hayvanlardan elde edilen gübre miktarlarının 

ölçülmesinde kesin bir yöntem yoktur. Gelişmiş ülkelerde barınak sistemleri çoğunlukla 

serbest olduğundan açığa çıkan toplam gübre miktarı ölçülerek, hayvan sayısına 

bölünmektedir. Sıvı gübrenin ölçülmesi ise ayrı bir sıvı gübre havuzu yapılarak, 

barınaktan gelen sıvı gübrenin bu havuzda biriktirilmesi sağlanır. Bu tür bir ölçüm 

ancak sıvı gübre depolama havuzu bulunan işletmelerde yapılabilmektedir (Anonymous 

2004). Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmeleri sıvı ve katı gübreyi 

ayrı sistemlerde toplamamaktadır. Bu nedenle oluşturulan özel kaplar yardımıyla sıvı ve 

katı kısımlar birbirinden ayrılarak tartılmıştır. Sıvı kısım kabın delikli kısmından aşağı 

akarak kapta toplanırken, katı kısım ise deliklerin üzerinde kalmaktadır. 

 3.2.3 Laboratuvar çalışmaları 

Araştırmanın laboratuvar çalışmaları, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 

Organik Kimya Laboratuvarı’nda yürütülmüştür.    

Laboratuvar çalışmalarında; hayvan barınaklarından elde edilen gübrelerin ve gübre 

toplayan işletmelerin çeşitli hayvancılık işletmelerinden topladıkları gübrelerin hangi 

özellikte olduğunu belirlemek amacıyla gübrede birim hacim ağırlığı, toplam katı 

madde miktarı, toplam azot ve fosfor içerikleri belirlenmiştir. Hayvancılık 

işletmelerinden elde edilen gübrelerin özellikleri, kuramsal temellerde belirtildiği gibi, 

atık yönetim sistemlerinin planlanmasına, depolama kapasitesinin belirlenmesine, 

kullanılacak ekipmanların seçimine doğrudan etki etmektedir (Anonymous 1993b). Bu 

nedenle tezin amacına yönelik olarak, öncelikle gübre örneklerinin yukarıda sözü edilen 

parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

Laboratuvar çalışmalarının diğer bir kolu da, hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkan ve 

tezin, arazi - ön inceleme aşamasında da gözlemlenen uygunsuz ve açıkta bekletilen 

hayvansal atıkların su kaynaklarına yapacağı olası etkileri belirlemek yönündedir. Bu 

amaçla, gübre örneklerinin alındığı işletmelerde bulunan 10 adet kuyu suyundan ve 

araştırmanın yürütüldüğü işletmelerin yakınında bulunan 3 adet yüzey su kaynağından 

bir yıl boyunca aylık örnekler alınarak, bu su örnekleri üzerinde de nitrat ve fosfor 
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tayini yapılmış ve miktarlarındaki değişimler belirlenmeye çalışılmıştır (Anonim 1996, 

Anonim 1991a, Anonim 1991b, Anonymous 2004a)      

Gübrede azot, fosfor, birim hacim ağırlığı, toplam katı madde değerlerinin belirlenmesi 

amacıyla önceden amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen birbirinden farklı özelliklere 

sahip (barınak tipi, planlama sistemi, hayvan ırkı, canlı ağırlığı ve yemleme çeşidi) 10 

büyükbaş hayvancılık işletmesinin depolama yapısından ya da depolama alanından ahır 

gübresi örnekleri alınmıştır. Ayrıca 4 adet gübre toplayan işletmeden de yine ilk alımın 

yeni yığılmış gübre yığınından olması koşuluyla, sonraki örnek alımlarında aynı 

yığından gübre örneği alınmaya devam edilmiştir. Bu şekilde bir yıl boyunca (Mart 

2005 – Mart 2006) aylık olarak alınan örneklerde toplam azot miktarındaki değişimler 

gözlemlenmiştir. Gübre örneklerinin alınmasında Kacar (1990), Anonim (1999), Zhang 

and Johnson (2001) ve Anonymous (2004a)’da aşağıda belirtilen yöntemler 

uygulanmıştır. 

Gübre yığınlarından alınan örnekler, gübre yığınının en az 30 yerinden ve değişik 

derinliklerinden ve 0.5 kg’lık olarak alınır. Bu örnekler temizlenmiş sert bir zemin 

üzerine konur ve iyice karıştırılır. Daha sonra bu karışımdan analiz edilmek üzere 1 kg 

kadar örnek alınır ve ağzı kilitlenebilen cam veya plastik kaplara konulur. Kabın ya da 

poşetin üzerine örneğin alındığı yer, tarih ve diğer gerekli bilgiler mutlaka yazılmalıdır. 

Gübre eğer barınak içerisinden alınıyorsa, barınak sistemine göre gübrenin bulunduğu 

hemen her yerden yukarıda belirtildiği gibi en az 30 temsili örnek alınır ve bu örnekler 

tekrar karıştırılır. Karışımın içerisinden yine 1 kg örnek alınarak cam veya plastik kilitli 

kaplara konulur. Gübre bir yığından değil de gübre havuzundan alınıyorsa, yine farklı 

derinliklerden ve havuzun farklı yerlerinden en az 30 temsili örnek alınarak, karıştırılır 

ve karışımın içinden 1 kg kadar örnek alınarak kaplara konulur. Burada önemli olan bir 

nokta da, gübrenin nem kaybına uğramaması için örneklerin zaman geçirilmeden 

laboratuvara ulaştırılmasıdır.  

Toplam azot (N), fosfor (P), birim hacim ağırlığı ve Toplam Katı Madde (TKM) 

parametrelerinin belirlenmesinde Day (1988), Kacar (1990), Anonymous (1996)’da 

aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde bulundurulmuştur.  
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Laboratuvara getirilen gübre örnekleri kurutma fırınında 105ºC’de ağırlığı sabit 

kalıncaya kadar kurutulur. Daha sonra sülfürik asitle kuru yakma yapılır.  

Alınan örnekler içerisindeki azot, Kjeldahl Yöntemi ile amonyak haline dönüştürülerek 

belirlenebilmektedir (Anonim 1996). Örneklerde fosfor belirlemesi amacıyla 

spektrofotometrik yöntem kullanılmıştır. Gübre örneklerinde birim hacim ağırlığının 

bulunabilmesi için hacmi belli olan kaplara alınan gübre örneklerinin tartılması ile 

bulunmaktadır. Gübre örneklerinin birim hacim ağırlığı, kapla beraber yaş gübrenin 

ağırlığından kap ağırlığı çıkarılıp elde edilen bu sonuç kabın hacmine bölünerek 

bulunan değerdir. Gübre örneklerinde katı maddenin belirlenmesi amacıyla, kurutulmuş 

örnekler ağırlığı belli cam kapaklı kurutma kaplarına konulur. Örnek ile birlikte cam 

kabın ağırlığı belirlenir. Daha sonra ağzı açık olarak 105ºC’da kurutma fırınında ağırlığı 

sabit oluncaya kadar bırakılır. Toplam katı maddenin hesaplanmasında aşağıda belirtilen 

(3.1) eşitliği kullanılmıştır (Kacar 1990, Anonymous 1996).  

 

100×
−
−

=
DB
DKTK     (3.1)   

Eşitlikte; 

TK = Toplam katı madde, % 

K = Kurutma kabı ile birlikte kuru örneğin ağırlığı, g 

D = Kurutma kabının ağırlığı, g 

B = Kurutma kabı ile birlikte örneğin ağırlığı, g dır. 

3.2.4 Büro çalışmaları 

Araştırmanın büro çalışmaları aşamasında arazi çalışmalarından ve laboratuvar 

çalışmalarından elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçta araştırma alanındaki 

büyükbaş hayvancılık işletmeleri için uygun olabilecek atık yönetim sistemleri 

önerilerek, sistem elemanlarının tasarımları gerçekleştirilmiştir.   
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Mart 2005-Mart 2006 dönemi boyunca hayvanlardan elde edilen günlük gübre miktarı 

değerleri çizelgeler haline getirilerek düzenlenmiştir. Bir hayvandan elde edilen günlük 

ortalama katı ve sıvı gübre miktarlarını bulmak amacıyla ortalama, standart sapma 

değerleri istatistiksel olarak belirlenmiştir. Farklı barınak sistemlerinde, farklı yemleme 

ve hayvan ırkları koşullarında, zamana bağlı olarak elde edilen gübre miktarlarının 

işletmeden işletmeye değişim göstermesinin önemli olup olmadığını belirlemek ve bu 

koşulların gübre üretimine etkisini ortaya koymak amacıyla üzerinde durulan 

özelliklerin her biri bakımından gözlemler faktöriyel düzende tekrarlanan ölçümlü 

varyans analizi tekniği ile değerlendirilmişlerdir. İşletme faktörünün 7 seviyesi ve 

zaman faktörünün de 10 seviyesi mevcuttur. Tekrarlanan ölçümler zaman faktörünün 

seviyelerinde gerçekleştirilmişlerdir. Farklı grupların saptanmasında DUNCAN Testi 

kullanılmıştır. Gübre üretim miktarlarının analizi bakımından yapılan hesaplamalarda 

işletme × zaman karşılıklı etkileşimi yani interaksiyonu istatistik olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.01). Bunun anlamı, işletmelerin ortalamaları arasındaki farkların 

aylara göre değiştiği veya başka bir deyişle, ayların ortalamaları arasındaki farkların 

işletmeden işletmeye değişiklik gösterdiği şeklindedir. Her bir işletmenin kendi 

içerisindeki aylık ortalamalarının karşılaştırılmasında da aynı yaklaşım izlenmiştir. 

Sonuçta barınak sistemi, depolama koşulları, yemleme çeşidi, hayvan ırkı etkenlerinin 

her birinin gübre üretimi üzerine etkisinin önemli olduğu (p<0.01) belirlenmiştir. 

Aynı şekilde, atık depolama yapılarından alınan gübre örneklerindeki azot, fosfor, 

toplam katı madde içerikleri ve birim hacim ağırlık değerleri her biri ayrı ayrı çizelgeler 

haline getirilerek düzenlenmiştir. Üzerinde durulan özelliklerin her biri bakımından 

gözlemler faktöriyel düzende tekrarlanan ölçümlü varyans analizi tekniği ile 

değerlendirilmişlerdir. İşletme faktörünün 7 seviyesi ve zaman faktörünün de 13 

seviyesi mevcuttur. Tekrarlanan ölçümler zaman faktörünün seviyelerinde 

gerçekleştirilmişlerdir. Farklı grupların saptanmasında DUNCAN Testi kullanılmıştır. 

Yukarıda belirtilen parametrelerin analizi bakımından yapılan hesaplamalarda işletme × 

zaman karşılıklı etkileşimi yani interaksiyonu istatistik olarak önemli bulunmuştur 

(p<0.01). Bunun anlamı, işletmelerin ortalamaları arasındaki farkların aylara göre 

değiştiği veya başka bir deyişle, ayların ortalamaları arasındaki farkların işletmeden 

işletmeye değişiklik gösterdiği şeklindedir. Her bir işletmenin kendi içerisindeki aylık 
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ortalamalarının karşılaştırılmasında da aynı yaklaşım izlenmiştir. Sonuçta barınak 

sistemi, depolama koşulları, yemleme çeşidi, hayvan ırkı etkenlerinin her birinin gübre 

özellikleri üzerine etkisinin önemli olduğu (p<0.01) belirlenmiştir. Yeraltı ve yüzey 

sularında nitrat ve fosfor seviyelerinin zamana göre değişimlerinin önemli olup 

olmadığını ortaya koymak amacıyla yine aynı yaklaşım izlenmiştir. Sonuçta, atık 

depolama yapılarından alınan örneklerde yukarıda sayılan parametrelerin, barınak 

sistemlerine, hayvan ırklarına ve yemleme sistemlerine, mevcut toplama ve depolama 

yöntemlerine göre değişim göstermesinin önemli olduğu istatistiksel olarak ortaya 

konmuştur (p<0.01). Aynı şekilde, yer altı ve yüzey sularından alınan örneklerde nitrat 

ve fosfor seviyelerinin aylara göre değişiminin de yağış, sıcaklık gibi iklimsel 

faktörlerin etkisi altında olduğu ve bu değişimlerin önemli olduğu (p<0.01) sonucuna 

varılmıştır. Elde edilen sonuçlara Araştırma Bulguları ve Tartışma bölümünde detaylı 

olarak yer verilmiştir.  

 Yapılan bu analizlerden sonra, mevcut atık yönetimi uygulamalarının çevre kirliliği 

yaratma potansiyelinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma alanına uygun 

olabilecek atık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve iyi tarım uygulamalarına uygun 

olabilecek atık yönetim sistem planının gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle, öncelikle araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvan barınaklarının yapısal 

ve fonksiyonel özellikleri açısından kuramsal temellerde belirtilen değerlere uygunluğu 

araştırılmıştır. Mevcut atık yönetimi uygulamaları ve sorunları ortaya konmuş ve yine 

kuramsal temeller bölümünde belirtilen değerlere uygunlukları belirlenmiştir. Daha 

sonra araştırma alanı için uygun olabilecek büyükbaş hayvan barınak planları 

geliştirilmiştir. Büyükbaş hayvan barınak planları geliştirilirken Anonymous (1986), 

Anonymous (1987), Anonymous (1999a,b), Bengtsson and Whitaker (1986), Balaban 

ve Şen (1988), Olgun (1991) ve Lindley and Whitaker (1996)’da belirtilen değerler ve 

ilkeler göz önüne alınmıştır. 

Geliştirilen barınak sistemlerine uygun olacak biçimde atık yönetim sistem modellerinin 

tasarımı yapılmıştır. Bu modeller tasarlanırken, Day (1988), Anonymous (1993a), 

Anonymous (1996), Anonymous (1999a,b), Anonymous (2001a), Anonymous 

(2003a,b), Anonymous (2005a,b), VanDevender and Carman (2002), Van Horn et al. 
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(1994), Ludington (2004), Fullhage et al. (1999a,b,c,d), Chastain and Jacobson (1996), 

Clanton (2002)’da belirtilen ilkelerden ve değerlerden yararlanılmıştır.  

Barınak içerisinden ve çevresinden ortaya çıkan gübre, atık su ve diğer atıkların 

toplanması için tasarlanan kanalların boyutları, şekilleri ve malzeme seçimleri 

Anonymous (1993a), Anonymous (1996), Anonymous (1992), Day (1988), Fullhage 

and Pfost (1993), Fullhage and Pfost (1999a,b,c,d), ve VanDevender et al. (2004) 

belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılmıştır. 

Önerilen büyükbaş hayvan barınakları ile atık yönetimi sistem modelleri planlarının ve 

atık yönetim sistem elemanlarına ilişkin detaylı planların çiziminde AUTOCAD çizim 

programı kullanılmıştır.  Tasarımı yapılan sistemlerin her biri için ayrı ayrı metraj ve 

keşif özetleri çıkartılmış ve 2006 yılına ilişkin birim fiyatlar kullanılarak maliyetleri 

hesaplanmıştır (Ek 5).  

Sıvı atık havuzlarının tasarımında, Anonymous (1992), Anonymous (1993), 

Anonymous (1996), Hillborn (2002), Harris et al. (1998), Wright et al. (1999), Pfost et 

al. (2000)’da belirtilen ilkelerden yararlanılmıştır. Sıvı atık depolama havuzlarının 

tasarımında depolama hacmi; 

TBVTWMTVMWV ++=  eşitliği ile hesaplanır. Eşitlikte;  (3.2)   

WV = Bir depolama süresinde oluşan toplam atık hacmi, m3 

TVM = Bir depolama süresinde oluşan toplam gübre hacmi, m3 

TWM = Bir depolama süresinde oluşan toplam atık su hacmi, m3 

TBV = Bir depolama süresinde kullanılan toplam yataklık materyal hacmi, m3 dir. 

Sıvı atık depolama havuzlarının hacmi belirlenirken, bölgenin ortalama yağış ve 

buharlaşma değerleri göz önüne alınarak belli bir hacim eklenmelidir. Bunun yanında 

25 yıllık süreli en fazla yağış derinliği kadar bir hacim de havuz hacmine eklenmelidir. 

Bunun yanında havuzun en alt kısmında 30 cm kadar bir ölü hacim bırakılmalıdır. Atık 

içerisinde çökelen maddeler bu hacmi kullanmaktadırlar. Eğer sulandırma suyu da 
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kullanılacaksa bu miktarın da havuz hacmine eklenmesi gerekmektedir. Havuz en üst 

kotuna 30 cm hava payı eklenmelidir. Havuz iç yanal eğimleri 1/3 alınmalıdır. Toplam 

atık hacmi belirlendikten sonra havuz derinliğinin tahmin edilmesi yöntemi ile diğer 

boyutlar bulunmaktadır. havuz boyutları hesaplandıktan sonra derinlik değerine yağış–

buharlaşma, 25 yıllık tahmin edilen yağış derinliği, sulandırma suyu ve hava payı 

derinlikleri eklenmelidir.  

Dikdörtgen kesitli sıvı atık depolama yapılarının boyutlarının belirlenmesinde; 

( ) ( ) ( )dBLBWdBWZdBLZdZV ××+××+××+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ××
= 22

32

3
4   (3.3)   

eşitliği kullanılmıştır.  

Dairesel kesitli sıvı atık depolama havuzlarının boyutlarının belirlenmesinde; 

( ) ( ) ( )dWdZWdZV ××+×××+××= 2232 79.057.105.1     (3.4)   

eşitliği kullanılmıştır. Eşitliklerde; 

BW = Havuz genişliği, m 

BL = Havuz alt uzunluğu, m 

d = depolama havuzu derinliği, m 

V = Toplam depolama hacmi, m3 

Z = Havuz iç yanal eğimi, (önerilen değer 3) 

Katı atık depolama yapılarının tasarımında, Anonymous (1993), Anonymous (1996), 

Fullhage et al. (2001), Jansen (1996), Kleeck (2005)’de önerilen değerler ve ilkeler göz 

önüne alınmıştır. Ayrıca ülkemizde yeni oluşturulan TS EN 12255 Atık depolama 

standartları da göz önüne alınmıştır (Anonymous 2006). 
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DDVMBHBVMD ××=         (3.5)   

eşitliği kullanılmıştır.  Eşitlikte; 

VMD = Bir depolama periyodunda hayvanlardan elde edilen toplam gübre miktarı, m3 

BHB = 454 kg canlı ağırlığına eşdeğer büyükbaş hayvan birimi 

DVM = günlük gübre üretim hacmi, m3/BHB/gün 

D = depolama süresi, gün dür.  

Yataklıklı sistemlerde gübreye ek olarak atıkların içerisinde yataklık materyal de 

bulunmaktadır. Yataklık materyalin hacminin hesaplanmasında;  

BUW
DBHBWBBV ×××

=
5.0        (3.6)   

 eşitliği kullanılmıştır. Eşitlikte;  

BV =  Yataklık materyal hacmi, m3 

WB = Hayvan başına gerekli günlük yataklık madde miktarı, kg/AU/gün 

BUW = yataklık materyalin birim hacim ağırlığı, kg/m3 

Toplam depolama yapısı hacmi; 

BVVMDWV +=          (3.7)   

eşitliği ile hesaplanmıştır. Eşitlikte; 

 WV = Bir depolama süresinde oluşan toplam katı atık hacmi, m3 dir.  

Depolama yapısının boyutlarının belirlenmesinde; 
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WIL
WVH

HL
WVWI

HWI
WVL

×
=

×
=

×
=

         (3.8)   

eşitlikleri kullanılmıştır. Eşitliklerde; 

L = Depolama yapısının uzunluğu, m 

WV = Bir depolama süresinde oluşan toplam katı atık hacmi, m3 

WI = Depolama yapısının genişliği, m 

H = Depolama yapısının yüksekliği, m dir.  

Çökeltme havuzlarının tasarımında, Anonymous (1993), Anonymous (1996), Janni et 

al. (2000), Møller et al. (2000), Hartzell (2001), Fullhage and Pfost (2000), Gooch et al. 

(2005)’da belirtilen ilkeler göz önüne alınmıştır.  

Sıvı ve katı atıkların birbirlerinden ayrılmasını sağlamak amacıyla çökeltme 

havuzlarının tasarımında 10 yıllık yağış değerlerinin bilinmesine gereksinim vardır. 

Barınaktan, yemleme ve gezinme alanlarından gelen tüm atıkların çökeltme havuzunda 

ayrımı yapılacağı düşünülürse, tüm barınak çevresinin alanı dikkate alınmalıdır. 

Çökeltme havuzunun boyutlarının belirlenmesinde izlenen aşamalar Çizelge 3.6’da 

açıklanmaktadır.  

Öncelikle yağış derinliği ile barınak çevresi toplam alanı çarpımından oluşabilecek en 

yüksek akış bulunmaktadır. Çökelen katı madde oranı kaplamasız alanlarda 0.02 

m3/m2/ay, kaplamalı alanlarda 0.01 m3/m2/ay olarak alınmalıdır. Eğer açık alanlar çok 

fazla değişken eğime sahipse bu değerler %50 daha arttırılmalıdır. Havuzun eğimli olan 

yüzeyine verilecek eğim değeri akış hızı 0.75 m/dakika’yı geçmeyecek şekilde 

verilmelidir. Eğimli alanın %60’ı duvarsız ve açıkta olmalıdır. Havuz tabanından sıvı 

kısmın depolama havuzuna iletilmesi için kullanılacak geçirimli boru çapının seçimi 

için, Manning grafiği kullanılarak gerçekleştirilir.  
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Çizelge 3. 6 Çökeltme havuzlarının tasarımında izlenen aşamalar 

Havuza gelebilecek en yüksek akış = Yağış derinliği × Toplam alan 

Çökeltme oranı saatte 1.2 m olarak alınmalıdır. 

Havuz derinliği en az 60 cm olmalıdır. 

Havuz yüzey alanı = En yüksek akış / Çökeltme oranı 

Havuz sıvı kısım derinliği = Çökeltme oranı × Alıkoyma süresi (maksimum 1.8 m) 

Katı atık depolama hacmi = Çökelen katı madde oranı × toplam alan × havuzun 
temizlenme periyodu (ay) 

Katı atık depolama derinliği = katı depolama hacmi / havuzun yüzey alanı 

Toplam havuz derinliği = Sıvı atık derinliği + Katı atık derinliği 

Eğimli yüzey alanı = yüzey akış / 0.6 × 0.75 

Eğimli yüzey uzunluğu = Eğimli yüzey alanı / Eğimli yüzey yüksekliği 

Minimum havuz uzunluğu = Rampa uzunluğu + havuz alt uzunluğu (rampa :1/10) 

Havuz genişliği = havuz yüzey alanı / havuz uzunluğu 

Atıkların değerlendirilmesinde kompost sistemleri önerilmiştir. Kompostun 

hazırlanması, kompost sırasında yapılacak işlemler, kompost için yer seçimi ve 

depolanması konularında Alexander (1995), Anonymous (2005), Baban vd.. (2001), 

Rynk (1992), da belirtilen ilkeler göz önüne alınmıştır.  

Atıkların değerlendirmesinde diğer bir alternatif olarak önerilen biyogaz sistemlerinin 

tasarımı için Anonymous (1996), Haren and Fleming (2005), Poulsen (2003), Fullhage 

et al. (1993), Kramer (2002), Bothi and Aldrich (2005)’ da belirtilen ilkeler göz önüne 

alınmıştır.  

Yukarıda sözü edilen atık yönetim sistem elemanlarının tasarımının her aşamasında 

özellikle Avrupa Birliği standartları göz önüne alınmıştır (Anonymous 2006). Atık 

Yönetimi direktifleri, Su Çerçeve Direktifleri, Nitrat Direktifi, Hava kalitesinin 

korunması, içme ve kullanma suyu kriterleri, yapı elemanlarının inşaatı ve malzeme 

seçimleri ile ilgili standartlar ile Avrupa Birliği üye ülkelerinin uyguladıkları İyi Tarım 

Uygulamaları ilkelerine, araştırma bulguları ve tartışma ile öneriler bölümlerinde 

başvurulmuştur. Yer altı ve yüzey su kaynaklarının kalitesinin değerlendirilmesinde 

Avrupa Birliği Nitrat Direktifi çerçevesinde 50 mg/L nitrat (NO3
-) ile 0.02 mg/L fosfor 
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(P) değerleri kriter olarak alınmıştır. Büyükbaş hayvan barınaklarının su kaynaklarına 

ve yerleşim yerlerine uzaklıkları değerlendirilirken yine Avrupa Çevre Ajansı bildirileri, 

Nitrat direktifi ve Su Çerçeve direktiflerinden yararlanılmıştır.   

Depolama yapılarının tasarımında Anonymous (1993), Anonymous (1996), Anonymous 

(2005a,b), Anonymous (2004a,b) değerlerinden yararlanılmıştır.   

Atıkların değerlendirilmesi aşamasında, bölge için değişik alternatifler sunulmaya 

çalışılmıştır. Öncelikle ekonomik olması açısından bireysel çiftlik kompost üretimi 

düşünülmüş ve buna ilişkin kuramsal temellerde belirtilen değerler yardımıyla 10.000 

büyükbaş hayvan kapasiteli örnek bir kompost depolama tesisi planlanmıştır.  

Atıkların değerlendirilmesinde diğer bir alternatif ise çiftlik tipi biyogaz sistemlerinin 

projelenmesidir. Ancak bu oldukça maliyetli bir proje olacağından bir veya birkaç köye 

hizmet verebilecek şekilde 10.000 büyükbaş hayvan göz önüne alınarak kuramsal 

temellerde verilen standartlara uygun olarak, biyogaz sistem projelemesi de 

gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma alanında gübre toplayan işletmeleri ve hayvancılık işletmelerini kapsayacak 

şekilde bir biyogaz veya kompost tesisinin kurulması, uygun toplama ve depolama 

koşullarının oluşturulması ile çevre kirliliği tehlikesi de biraz olsun azaltılmış olacaktır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Bu bölümde; araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin genel özellikleri, 

araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinin özellikleri, bu 

işletmelerde mevcut atık yönetim sistemlerinin ve hayvan barınaklarının yapısal ve 

fonksiyonel özellikleri, gübre toplayan işletmelerin özellikleri, atıkların çevresel etkileri 

ve uygulanan atık yönetim sistemlerinin standartlara uygunluğu ile ilgili bulgular 

tartışılmıştır.      

4.1 Araştırma Alanındaki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Genel Özellikleri 

Araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmeleri, yalnız besi, yalnız süt ve hem 

süt hem de besi hayvanı yetiştiriciliği yapan kombine işletmeler şeklindedir. Şekil 

4.1’de anket çalışmasının yapıldığı büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yetiştiricilik 

tiplerine göre dağılımları verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.1 Araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yetiştiricilik tiplerine göre dağılımları  

Akyurt ilçesi’nde ankete katılan işletmelerin %62.8’sinde yalnızca besi, %11’inde 

yalnızca süt ve %26.2’sinde ise hem süt hem de besi hayvanı yetiştirilmektedir. Çubuk 
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ilçesi’ndeki işletmelerde ise bu oranlar sırasıyla %69, %8.1 ve %22.9’dur. Anket 

çalışmasının yürütüldüğü işletmelerin toplamı göz önüne alındığında, %66’sı yalnızca 

besi, %9.5’i yalnızca süt ve %24.5’i de süt ve besi hayvancılığının bir arada yapıldığı 

kombine işletmelerdir. Elde edilen bulgulara göre, araştırma alanında besi 

hayvancılığının yaygın bir şekilde yapıldığı görülmektedir.   

Araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kapasitelerinin dağılımı 

Çizelge 4.1.’de verilmektedir.  

Çizelge 4.1 Araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kapasitelerine göre dağılımı 
İLÇE AKYURT ÇUBUK TOPLAM 

Yetiştiricilik tipi  
Kapasite 

Besi Süt Kombine Besi Süt Kombine  

1-9 3 1 1 2 - 3 10 
10-19 9 7 12 16 7 11 62 
20-29 5 4 6 6 2 5 28 
30-39 10 2 7 19 - 10 48 
40-49 6 2 7 8 3 3 29 
50-59 8 2 2 7 - - 19 
60-69 10 1 - 6 - - 17 
70-79 15 4 6 21 4 8 58 
80-89 8 - 1 10 1 4 24 
90-99 6 - - 8 - 1 15 
100-199 23 1 11 33 3 11 82 
200-299 11 - - 12  1 24 
300-399 5 - - 6 - - 11 
400-499 6 - - 9 - - 15 
500-999 8 - 4 10 1 1 24 
1000-↑ 4 - - 5 - 1 10 

TOPLAM 137 24 57 178 21 59 476 

Çizelge 4.1’den de anlaşılacağı üzere, anket çalışmasının yapıldığı toplam işletme sayısı 

göz önüne alındığında, 100-199 baş kapasiteli işletmelerin %17.2’lik bir payla birinci 

sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu %13 ile 10-19 baş, %12.2 ile 70-79 baş ve %10.1 

ile 30-39 baş kapasiteli işletmeler izlemektedir. Çizelge 4.1’den de görüldüğü gibi, 50 

baş ve üzeri işletmelerin tüm işletmeler içerisindeki oranı %62.8’dir. Elde edilen bu 

sonuca göre, araştırma alanında büyük kapasiteli ticari işletmelerin etkili bir varlığı 

olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle hayvansal atıkların çevrede oluşturduğu 

olumsuz etkiler de büyük önem kazanmaktadır. 
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Anket çalışmasının yürütüldüğü işletmelerde yetiştiriciliği yapılan hayvan ırkları, Yerli, 

Montofon, Holştayn, Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK), Güneydoğu Anadolu Kırmızısı 

(GAK), Zavot, Montofon Melezi, Holştayn Melezi, Bozırk, Simental ve Simental 

Melezidir. Anketin gerçekleştirildiği işletmelerin bütünü ele alındığında, yerli ırkın 

%54.3, Holştayn ve Holştayn Melezinin %29.5, Montofon ve Montofon Melezinin 

%9.3, DAK’nın %6.1, Zavot’un %0.3, Simental ve Simental melezinin %0.3, Bozırk ve 

GAK’nın da %0.1’lik bir paya sahip olduğu belirlenmiştir. Yalnızca yerli ırkın 

bulunduğu işletmelerin tüm işletmelere oranı %42, yalnızca holştayn ırkının bulunduğu 

işletmelerin tüm işletmelere oranı ise %30’dur. Bu iki ırk ve sözü edilen diğer ırklar 

%28’lik bir oranla işletmelerde bir arada bulunmaktadırlar.  İşletmelerde Yerli ırktan 

sonra Holştayn ırkının diğer ırklara göre daha fazla bulunması elde edilen gübre 

miktarını arttırıcı bir etkendir. Anonymous (2004)’da belirtildiğine göre, Holştayn ırkı 

diğer ırklara göre daha fazla gübre vermektedir.  

Araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki hayvan barınaklarının 

tipleri ve planlama sistemleri Çizelge 4.2’de verilmektedir.  

Çizelge 4.2. Araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki hayvan barınaklarının tipleri ve 
planlama sistemleri 

İLÇE AKYURT ÇUBUK 
BARINAK TİPİ 

 
PLANLAMA SİSTEMİ 

Kapalı Yarı 
Açık 

Açık Kapalı Yarı 
Açık 

Açık 
TOPLAM 

BAĞLI DURAKLI 182 - - 216 - - 398 
SERBEST DURAKLI 2 - - 4 - - 6 
SERBEST 10 19 3 26 27 7 92 
IZGARA TABANLI 7 - - 8 - - 15 
TOPLAM 201 19 3 254 27 7 511 

Çizelge 4.2’den anlaşılacağı üzere, anket çalışması yapılan hayvan barınaklarının 

%89’u tamamen kapalı, %9’u yarı açık ve %2’si ise tamamen açık tiptedir. Kapalı 

tipteki hayvan barınaklarının %77.9’u bağlı duraklı sistem, %1.2’si serbest duraklı 

sistem, %18’i serbest sistem ve %2.9’u da ızgara tabanlı sistemdir. Yarı açık ve açık 

tipteki hayvan barınaklarının tamamı serbest sistemli olarak planlanmıştır.  

Araştırma alanında bulunan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin çoğunluğunun kapalı 

barınak tipinde planlanmış olması, barınak içerisinde oluşan atıkların toplanması ve 
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dışarı iletilmesi ile ilgili sistemlerin önemini arttırmaktadır. Nitekim dikilme platformu, 

idrar kanalı, servis yolu, yemlik ve yem yolu boyutları ile havalandırma sistemlerinin 

literatürde belirtilen değerlere uygun olarak projelendirilmesi ve inşaatı, barınak iç 

ortamında doğru bir atık yönetimi uygulamasını sağlamaktadır. 

Akyurt ilçesi’nde anket çalışmasının yürütüldüğü işletmelerin %20.9’u engebeli, 

%79.1’i ise düz ve düze yakın araziler üzerine kurulmuştur. Çubuk ilçesi’nde ise bu 

değerler sırasıyla; %13.9 ve %86.1’dir.  

Köylerde bulunan aile işletmeleri, köy yerleşim birimleri içerisinde bulunmaktadır. 

Araştırma alanında yerleşim özelliği olarak geleneksel toplu yerleşim kültürü 

görülmektedir (Şekil 4.2). Ailenin yaşadığı konut, tarımsal üretim faaliyetlerini 

gerçekleştirdiği yapılar (hayvan barınakları, ürün depolama yapıları vb.) bir avlu 

içerisinde birarada bulunmaktadır. Bu avlu içerisinde hayvan barınakları ve konut yan 

yana, altlı üstlü veya bitişik durumdadır. Köylerdeki aile işletmeleri birbirlerine oldukça 

yakın durumdadırlar. Bu nedenle gelecekteki genişleme olanakları da oldukça sınırlı 

olmaktadır. Bu işletmeler araştırma alanında köy yerleşim birimleri içerisinde 

olduğundan gübrenin yığılması ve bekletilmesi işlemleri de bu alanlarda yapılmaktadır.  

Şekil 4.2 Akyurt Ahmet Adil Köyü’nün yerleşim durumu 

Araştırma alanındaki büyük kapasiteli ticari işletmeler, araştırma alanının oldukça farklı 

bölgelerine dağılmış durumdadırlar. Ticari işletmelerin yerleşim birimlerine yakın hatta 
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içerisinde olması, tarıma elverişli, verimli araziler üzerine kurulmuş olması oldukça 

düşündürücü bir durumdur. Bu işletmelerin yoğunlaştığı bölgelerin başında Esenboğa 

Havalimanı’nın çevresi gelmektedir ki, estetik görünüm ve istenmeyen koku oluşumu 

açısından da hiç arzu edilmeyen bir durum oluşturmaktadır. Ticari işletmelerde 

hayvanlardan elde edilen atıkların miktarı da oldukça fazla olmaktadır. Bu atıkların 

depolanmasının da çok önemli bir sorun oluşturduğu arazi çalışmaları sırasında 

gözlemlenmiştir (Şekil 4.3).  

Şekil 4.3 Gübrelerin açık alanlara yığılması sonucu oluşan çevre kirliliğine bir örnek. 

Çoğu ticari işletmede bir depolama havuzu oluşturulmaya çalışıldığı belirlenmiştir. 

Ancak birkaç işletme dışında atıkların çevreye zarar vermeden depolanma koşullarının 

oluşturulamadığı gözlemlenmiştir. Tüm bunlar göz önüne alınarak, araştırmanın 

alanında ister küçük ister büyük boyutta olsun, yapılan hayvancılık faaliyetlerinin hava, 

toprak ve su kaynaklarına oldukça zarar verdiği gözlemlenmiştir (Şekil 4.4). 
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Şekil 4.4 İşletmelerin kendi çabaları ile oluşturdukları toprak depolama havuzu 

Araştırma alanında bulunan büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki hayvan 

barınaklarında mekanizasyon seviyesi oldukça düşük düzeylerdedir. Açık ve yarı açık 

sistemlerin uygulandığı işletmelerde altı ay ile bir yıl zaman aralıklarında gübre 

hayvanların bulunduğu alanlardan kepçe yardımıyla toplanmaktadır. Kapalı sistemlerin 

uygulandığı hayvan barınaklarında ise yalnızca 500 baş ve üzeri kapasitelerdeki 

işletmelerde gübre, servis yollarından traktörlerle sıyrılmaktadır. Çoğunlukla kürek ve 

el arabası kullanarak, insan gücü ile barınaklar temizlenmektedir. Bu şekilde yapılan 

temizlik ile hem insan gücü gereksinimi hem de temizlik için ayrılan süre artmaktadır. 

Anketin yürütüldüğü işletmelerde hayvan barınaklarında çalışan işçi sayısı ortalama 

olarak 5-6 kişi olarak belirlenmiştir. Hayvan barınaklarından gübrenin temizlenme 

sıklığı, kapalı - bağlı duraklı ve kapalı serbest sistemlerde ortalama olarak yaz aylarında 

günde 2-3 defa, kış aylarında ise haftalık olarak yapılmaktadır. Barınakların temizliği 

hortum kullanarak suyla yapılmaktadır. Üretim dönemi sonlarında özellikle ticari 

işletmelerde ilaçlama yapılmaktadır. Yarı açık ve açık sistemlerde 6-12 ay gübrenin 

zeminde birikimine izin verilmektedir. 

Araştırma alanındaki büyükbaş hayvan barınaklarından elde edilen gübre ve diğer 

atıklar, tüm işletme tiplerinde açıkta ve uygunsuz koşullarda bekletilmektedir. 

Depolama yapısında gübrenin bekletilme süresi en az 6 ay olmaktadır. Araştırma 
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alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin %24.1’inde (123 adet) bir gübre 

depolama havuzu bulunmamaktadır. İşletmelerin %17’si zemin üzerinde tabanı toprak 

duvarları betondan yapılmış, %8’i tamamen betonarme malzemeden yapılmış, %48’i 

toprak havuz ya da çukur şeklinde bırakılmış, %2.9’u ise ızgara tabanlı sistemlerde 

ızgaralar altındaki betonarme çukurlar şeklindedir. Arazi çalışması sırasında yapılan 

gözlemler, birkaç işletme dışında, bu havuzların gübreyi depolama amacından oldukça 

uzak olduklarını ortaya koymuştur. Bazı işletmeler elde edilen gübrenin bir bölümünü 

havuzlarda, artan kısmını da çevredeki araziye yayarak bekletmektedir. İnşa edilen 

depolama havuzları elde edilecek gübrenin hacmi hesaplanmadan gelişigüzel 

yapıldığından yeterli olmamaktadır. Bu havuzların yetersizliği; atıkların bir depolama 

periyodunda havuzdan taşması, yağış sonrası depolama havuzlarındaki seviyenin 

yükselerek kendiliğinden çevreye yayılması ile kendini göstermektedir. Ayrıca 

havuzların sızdırmaz bir taban ve duvarlara sahip olması gerekmektedir. Araştırma 

alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerinde hayvansal atıkların sıvı kısmının 

çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması için herhangi bir önlem alınmamaktadır. Gübre 

yığınından sızan bu sıvı kısım, çevredeki yüzey sularına karışmakta, çoğunlukla bitkisel 

üretim yapılan alanlarda göllenmekte, koku ve sinek oluşumuna yol açmaktadır (Şekil 

4.5). Kuyu suyu ile içme ve kullanma suyunun sağlandığı işletmelerde sıvı atıkların 

toprağa sızması da sağlık koşulları açısından bir tehlike oluşturmaktadır. 

Şekil 4.5 Gübre yığınlarından kontrolsüz olarak sızan atık suların görünümü 
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Depolama yapısı olmayan işletmeler, genelde aile işletmeleri niteliğindedir. Köyde 

bulunan küçük kapasiteli aile işletmelerinden elde edilen gübreler bazı köylerde köyün 

ortak alanında biriktirilmektedir. Çoğunlukla da barınakların hemen yanında 

toplanmaktadır. Ticari işletmelerde ise, gübre depolaması barınağa bitişik bir şekilde 

oluşturulan çukurlarda sağlanmaktadır  (Şekil 4.6). 

Şekil 4.6 Köyde bulunan işletmelerin ile ticari işletmelerin depolama alanları 

Depolama alanlarında bekletilen gübre, daha sonra açık alanlara yayılmakta, 

kurutulduktan sonra da hemen hepsi hiçbir hesaplama işlemi yapılmadan tarlalarda 

bitkisel üretimde kullanılmaktadır. Köylüler gübreyi yakacak olarak da 

kullanmaktadırlar. Son yıllarda Tarım ilçe müdürlüklerinin de teşvik etmesi ile Akyurt 

ve Çubuk ilçelerinde seracılık oldukça gelişmiştir. Hayvan barınaklarından elde edilen 

gübre seralarda da kullanılmaya başlanmıştır. Köylerde bulunan aile işletmeleri bu 

şekilde gübreyi kullanırken, büyük kapasiteli ticari işletmeler ise gübreyi herhangi bir 

karşılık almadan, hatta gübreyi depolardan boşaltmak için ücret ödeyerek gübre 

toplayan işletmelere vermektedirler. Araştırmanın yürütüldüğü işletmelerin hiçbirinde 

hayvansal atıkların zararlarını önlemeye yönelik veya farklı değerlendirme koşullarını 

oluşturabilecek bir atık işleme sistemi bulunmamaktadır. 

Araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerinde barındırılan hayvanlarda şap 

hastalığı en çok görülen hastalık türüdür. Bunun yanında, hazımsızlık, şişlik, mide 

ekşimesi ve parazit hastalıkları da sık görülen rahatsızlıklardır. Genel olarak barınak iç 

ortamının yeterli miktarda havalandırılmaması, barınak temizliğinin randımanlı 

olmaması ve barınak çevresinin de temiz tutulmaması bu gibi hastalıkların yayılmasını 
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kolaylaştırıcı etkenler olmaktadırlar. Gübrenin hayvanların kullandığı içme suyu 

kaynaklarının çok yakınında depolanması da su kaynaklarının kalitesinin bozulmasına 

en büyük etken olmaktadır.  

Hayvanlara verilen yemlerin cinsi yaz ve kış aylarına göre değişim göstermektedir. Kış 

aylarında arpa, kepek, saman, küspe verilirken, bahar ve yaz aylarında daha çok 

meralardan yararlanılmaktadır.  

Araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hemen hepsinde hayvanlar 

için su kaynağı olarak kuyu suyu kullanılmaktadır. Konutlarda ise şebeke suyu 

bulunmaktadır. Köylerde bulunan işletmelerde ise, hem içme ve kullanma suyu hem de 

hayvanlar için gerekli olan su açılan keson kuyulardan sağlanmaktadır. Hayvan 

barınaklarından dışarı çıkartılan atıkların bu kuyulara oldukça yakın yerlerde ve açıkta 

depolanması kuyu sularının da kalitesini bozulmasına yol açmaktadır.  

Araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki konutlarda ısınma 

gereksinimi kömür sobaları ile karşılanmaktadır. Yakacak gereksinimi odun, kömür ve 

tezek kullanılarak karşılanmaktadır.  

Anket yapılan yetiştiricilerin bilgi düzeylerinin düşük olması nedeniyle, yapılan anket 

çalışması ile hayvanlardan elde edilen gübre miktarları konusunda yeterli veri elde 

edilememiştir. Araştırmanın daha detaylı olarak yürütüleceği işletmeler seçildikten 

sonra bu işletmeler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda gübre özellikleri ve gübre 

miktarları hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Araştırma alanında gübre toplayan işletmelerle de görüşülmüş ve işletmelerden 

toplanılan gübrenin nerelerde ve nasıl depolandığı, gübre üzerine hangi işlemlerin 

uygulandığı ve gübreyi nerelere sattıkları konularında bilgi edinilmiştir. Gübrenin 

depolandığı alanlarda her zaman yetkili bir kişi bulunmadığından, sürekli iletişim 

kurulabilecek dört adet gübre toplayan işletme belirlenmiş ve gerekli bilgilerin bu 

işletmelerden alınması sağlanmıştır. Bu işletmeler, Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur ve 
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Yenice köyleri ile, Akyurt ilçesi Büğdüz ve Balıkhisar köylerinde bulunmaktadır. Farklı 

hayvancılık işletmelerinden toplanan gübreler açık alanlarda yığılmaktadır (Şekil 4.7).  

Şekil 4.7 Gübre toplayan işletmelerin depolama alanları 

İki – üç günde bir kepçe ile gübre karıştırılarak gübrenin güneşte yakılması 

sağlanmaktadır. Bir – iki ay sonra gübre eleklerden geçirilerek elenmekte ve satılana 

kadar bekletilmektedir. Bu süre sonunda kamyonlara yüklenerek, satılmaktadır. Gübre 

toplayıcı işletmelerle yapılan görüşmeler sonucu gübrenin seralara, belediyelere, konut 

sitelerine, villalara vb. yerlere verildiği belirlenmiştir. Yapılan gözlemler sonucu, 

toplanan yaş gübrenin depolanma koşullarının uygunsuzluğu nedeniyle çevreye oldukça 

rahatsızlık verdiği belirlenmiştir. Gübrenin açıkta uzun süre bekletilmesi sinek 

oluşumunu oldukça arttırmaktadır. Bunun yanında özellikle sıcak havalarda nefes 

almayı bile etkileyecek biçimde koku oluşumu da hissedilmektedir. Görüşme yapılan 

gübre toplayıcı işletmelerin hepsi belediyenin ilaçlama yaptığını ama yeterli olmadığını 

söylemektedirler. Gübre toplayıcılarının hem estetik görünüm hem de toprak, hava ve 

suya verdiği zarar açısından çevreye oldukça olumsuz etkide bulundukları kaçınılmaz 

bir gerçektir.      

Sonuç olarak, araştırma alanında faaliyetlerini sürdürmekte olan farklı kapasitelerdeki 

büyükbaş hayvancılık işletmelerinde ve gübre toplayan işletmelerde atık yönetiminin 

doğru bir biçimde gerçekleştirilmesine ilişkin olarak uygun yapı ve tesislere 
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rastlanılmamıştır. Araştırmanın bundan sonraki aşamasında, atık yönetim sistemlerinin 

uygunluğu, seçilen 140 adet büyükbaş hayvancılık işletmesinde ve dört adet gübre 

toplayan işletmede daha detaylı bir biçimde incelenmiş ve mevcut durum 

değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

4.2 Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Özellikleri 

Tezin amacına yönelik olarak, araştırmanın daha detaylı bir biçimde yürütülebilmesi 

için, bölgedeki diğer hayvancılık işletmelerini de yansıtacak özellikte Akyurt ilçesinde 

60 büyükbaş hayvancılık işletmesi, Çubuk ilçesinde ise 80 büyükbaş hayvancılık 

işletmesi seçilmiştir. Akyurt ilçesinde, 60 işletmede 112 adet hayvan barınağı, Çubuk 

ilçesinde ise, 80 işletmede 156 adet hayvan barınağı olmak üzere toplam 268 hayvan 

barınağında araştırmanın detaylı çalışmaları yürütülmüştür (Şekil 4.8).  

Araştırmanın yürütüldüğü işletmelerde bulunan hayvan barınaklarının, barınak tipi ve 

planlama sistemlerine göre dağılımları Çizelge 4.3’de verilmiştir.  

Çizelge 4.3 Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinin barınak tipi ve planlama 
sistemlerine göre dağılımları 
İLÇE AKYURT ÇUBUK 

Barınak tipi 
Planlama 
sistemi 

Açık Yarı 
açık 

Kapalı Açık Yarı 
açık 

Kapalı 
Toplam 

Bağlı duraklı - - 84 - - 122 206 
Serbest 3 19 2 4 7 15 50 
Serbest duraklı - - - - - 3 3 
Izgara tabanlı - - 4 - - 5 9 
Toplam 3 19 90 4 7 145 268 

Çizelge 4.3’e göre, araştırmanın yürütüldüğü işletmelerin %87.7’si kapalı, %9.7’si yarı 

açık ve %2.6’sı ise açık tiptedir. Tüm işletmelerin %76.8’i bağlı duraklı, %18.7’si 

serbest, %1.1’i serbest duraklı ve %3.4’ü ise ızgara tabanlı olarak planlanmıştır. Bağlı 

durak sistemli barınakların tamamı kapalı tiptedir. Bunun yanında serbest sistemli 

barınakların %52’si yarı açık, %34’ü kapalı ve %14’ü açık sistemde planlanmıştır. Tüm 

işletmeler içerisinde serbest sistemli barınakların bina tipine göre dağılımı ise, %9.7 yarı 

açık, %6.4 kapalı ve %2.6 açık olmaktadır.  
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Şekil 4.8.  Araştırmanın yürütüldüğü işletmelerin araştırma alanındaki dağılımları, ölçek 1/200000 
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Araştırmanın yürütüldüğü işletmelerin yetiştiricilik tipi ve kapasitelerine göre 

dağılımları Çizelge 4.4’te verilmiştir.  

Çizelge 4.4’e göre araştırmanın yürütüldüğü hayvancılık işletmelerinin %65.7’si besi, 

%24.3’ü kombine ve %10.0’ı ise süt işletmesi şeklindedir. Akyurt ilçesi’nde 

işletmelerin %61.7’si besi, %26,7’si kombine ve %11,7’si ise süt işletmesidir. Çubuk 

ilçesi’nde işletmelerin %68.8’i besi, %22.5’i kombine, %8.8’i ise süt işletmesidir. 

Araştırmanın yürütüldüğü tüm işletmeler göz önüne alındığında, 100-199 baş kapasiteli 

işletmeler %17.1 ile en fazla orana sahip olmaktadır.  

Çizelge 4.4 Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yetiştiricilik tipi ve   
kapasitelerine göre dağılımları 
İLÇE AKYURT ÇUBUK 

Yetiştiricilik 
tipi 

Kapasite 

Besi Kombine Süt Besi Kombine Süt 
Toplam 

1-9 - - 1 1 - 1 3 
10-19 1 1 2 8 2 3 17 
20-29 - 2 2 1 3 - 8 
30-39 3 2 - 5 2 2 14 
40-49 2 2 1 1 3 - 9 
50-59 1 2 1 2 - - 6 
60-69 1 1 - 3 - - 5 
70-79 7 2 - 5 1 1 16 
80-89 2 1 - 2 2 - 7 
90-99 - 1 - 2 - - 3 
100-199 11 2 - 9 2 - 24 
200-299 3 - - 5 1 - 9 
300-399 1 - - 2 1 - 4 
400-499 - - - 3 - - 3 
500-999 1 - - 5 1 - 7 
1000-↑ 4 - - 1 - - 5 
Toplam 37 16 7 55 18 7 140 

Bunu %12.1 ile 10-19 baş kapasiteli işletmeler, %11.4 ile 70-79 baş kapasiteli 

işletmeler ve %10.0 ile 30-39 baş kapasiteli işletmeler izlemektedir.Elde edilen bu 

dağılım değerleri, bir önceki bölümde açıklanan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin 

araştırma alanındaki durumunu da desteklemektedir. Tezin ilk aşamasında, arazide 

yapılan ön inceleme, gözlem ve anket çalışmalarının sonucunda; büyük kapasiteli ticari 

hayvancılık işletmelerinin dağınık bir şekilde varlığının yanında, küçük kapasiteli çok 

sayıda işletmenin de araştırma alanının şehir merkezleri ve köyleri etrafında yoğun 

olarak bulunduğu belirlenmişti. Avrupa Birliği’nin hayvansal atık yönetimi 

standartlarında ve Nitrat Direktifi çerçevesinde, “en az 10 baş kapasiteli hayvancılık 
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işletmelerinde bir gübre depolama yapısı olması” zorunluluğu getirilmiştir (Anonymous 

1991, Anonymous 2001, Anonymous 2005). Buna göre; tez çalışmasının hem 

uygulamalarda hem de konu ile ilgili olarak Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarında 

yararlı olması açısından araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinin 

gruplandırılmasının 10 baş kapasiteden başlaması gerektiği düşünülmüştür. Bunun 

yanında Avrupa Birliği üye ülkelerinden farklı olarak, ülkemizde çok sayıda 10 baş 

kapasiteden daha az hayvan varlığına sahip işletmeler bulunmaktadır (Anonymous 

2001). Sözü edilen bu işletmelerin, araştırma alanında hem köylerde hem de yerleşim 

alanları yakınında veya içerisinde yoğun bir şekilde bulunduğu yapılan ön arazi 

çalışması ve anketlerle önceden belirlenmişti. Tezin hayvansal atıklardan kaynaklanan 

çevre kirliliğini önleme amacına ulaşması açısından, bu işletmelerin çalışma 

kapsamında göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle araştırma alanındaki 

dağılımları da göz önüne alınarak, 10 baştan daha düşük kapasiteli işletmelerin de 10 

baş kapasite için gerekli olan boyutlarda atık yönetim sistem yapılarını oluşturmaları 

gerektiği düşünülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinin 

gruplandırılmasına yardımcı olması açısından Şekil 4.9’da kapasitelerine göre işletme 

sayılarının dağılım grafiği verilmiştir. 
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Şekil 4.9 Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kapasitelerine göre dağılımları 
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Daha önce açıklandığı gibi ve Şekil 4.9’dan da görüldüğü üzere, azalan sırada olmak 

üzere; 100-199 baş, 10-19 baş, 70-79 baş, 30-39 baş ve 500-999 baş kapasite 

aralıklarında işletme sayılarında pik noktalar oluşmuştur. İşletmelerin 

gruplandırılmasında şekilde görülen grafiğin maksimum ve minimum noktaları arasında 

kalan kapasitelerin bir grup oluşturması, dağılımın özelliğini yansıtması açısından 

önemli olmaktadır. Buna göre, Çizelge 4.5’de araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş 

hayvancılık işletmelerinin gruplandırılması verilmiştir. 

Çizelge 4.5 Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinin gruplandırılması 
Yetiştiricilik Türü İşletme Grupları, 

(baş) 
Besi Kombine Süt 

Toplam 

10-29 11 8 9 28 
30-59 14 11 4 29 
60-99 22 8 1 31 
100-399 31 6 - 37 
400-999 9 1 - 10 
1000 -↑ 5 - - 5 
Toplam 92 34 14 140 

Çizelge 4.5’e göre araştırmanın yürütüldüğü hayvancılık işletmelerinin %26.4’ü 100-

399 baş, %22.1’i 60-99 baş, %20.7’si 30-59 baş, %20’si 10-29 baş, %7.2’si 400-999 

baş ve %3.6’sı ise 1000 ve daha yukarı kapasiteli işletmelerdir. Çizelge 4.6’da 

araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinin barınak tipleri ve 

planlama sistemleri işletme gruplarına göre belirtilmektedir. 

Çizelge 4.6 İşletme gruplarına göre, araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının barınak tipleri ve 
planlama sistemleri 

Barınak Sayısı  
Planlama sistemi 

 
Bağlı 

duraklı 
Serbest  Serbest 

duraklı 
Izgara 
tabanlı 

Barınak tipi 
İşletme Grupları, (baş) 

Kapalı  Açık  Yarı açık 
 

Kapalı Kapalı  Kapalı  

 
 

Toplam 
Barınak 
Sayısı 

10-29 52 - - 2 - 1 55 
30-59 50 - 10 3 - - 63  
60-99 33 1 2 2 - 1 39 
100-399 65 1 10 8 1 3 88 
400-999 6 4 4 2  2 4 22 
1000 -↑ - 1 -  -  - - 1 
Toplam 206 7 26 17 3 9 268 

Çizelge 4.6’ya göre, kapalı ve bağlı duraklı barınakların %31.5’i 100-399 baş kapasiteli 

olmaktadır. İşletme gruplarının geneline bakıldığında kapalı ve bağlı duraklı barınak tipi 

her işletme grubunda baskın olmaktadır.    
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4.3 Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin 

Değerlendirilmesi 

Bu bölümde araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki 

barınakların yapısal ve fonksiyonel özelliklerine, barınaklarda ortaya çıkan gübre 

miktarları ve özelliklerine, elde edilen gübrelerin ve diğer atıkların toplanması, 

iletilmesi, depolanması ve değerlendirilmesi konusundaki uygulamalarına ilişkin 

bulguların çevre kirliliğine olan etkilerinin ve literatür değerlerine uyumlarının 

yeterliliği tartışılmıştır.   

4.3.1 Hayvan barınaklarının yapısal ve fonksiyonel özellikleri 

Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında barınak genişlikleri 3.00 m ile 50.00 m 

arasında değişmektedir. Barınak uzunlukları ise 7.00 m ile 120.00 m arasındadır. 

Çizelge 4.7’de araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının yapı elemanlarına ilişkin 

boyutsal özellikler verilmektedir.  

Çizelge 4.7’den anlaşılacağı üzere, hayvan barınaklarının %91.4’ünde çatılar beşik çatı 

şeklindedir. Diğerlerinde ise tek eğimli olarak inşa edilmiştir. Çatı kirişinin barınak 

tabanına olan yüksekliği 2.50 m ile 4.50 m arasında değişmektedir. Çatı kirişi ile mahya 

arasındaki yükseklik 1.20 m ile 2.20 m arasında değişmektedir. Çatı eğimleri 15° ile 55° 

arasındadır. Tek eğimli çatılarda ise çatı eğimi ortalama olarak 17° olarak ölçülmüştür. 

Barınaklardaki pencere yükseklikleri 0.30 m ile 1.00 m, pencere genişlikleri 0.30 m ile 

3.20 m ve pencerelerin yerden yükseklikleri ise 1.40 m ile 2.40 m arasında 

değişmektedir. Hayvan barınaklarındaki kapı genişlikleri 0.80 m ile 3.50 m ve kapı 

yükseklikleri ise 2.0 m ile 3.0 m arasında değişmektedir.  

Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvan barınaklarında uygulanan planlama 

sistemleri; bağlı duraklı, serbest, serbest duraklı ve ızgara tabanlı sistemlerdir. Açık ve 
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yarı açık sistemlerin tamamı serbest sistemde planlanırken, bağlı duraklı, ızgara tabanlı 

ve serbest duraklı sistemlerin tamamı ise kapalı tipte inşa edilmişlerdir.   

Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının %70.9’unda yem yolu barınağın orta 

yerinde bulunmaktadır (Şekil 4.10). Diğer barınaklarda ise dış duvarlara bitişik olacak 

şekilde yem yolu bırakılmıştır. Yem yolunun ortada düşünülmesi besi sığırcılığı 

açısından işgücü ve zamandan ekonomi sağlamaktadır. Bağlı duraklı barınakların 

%82.5’inde, serbest barınakların %30’unda, ızgara tabanlı barınakların %55.6’sında 

yem yolu barınağın orta yerinde bulunmaktadır. Yem yolu genişlikleri 1.00 m ile 3.00 

m arasında değişmektedir. Bu değerler barınak kapasitesindeki artış, binanın genişliği 

gibi faktörlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Araştırmanın yürütüldüğü hayvan 

barınaklarının %96.6’sında yem insan gücü kullanılarak yemliklere dağıtılmaktadır. 

Geriye kalan %3.4’ünde ise yem dağıtımı mekanizasyonla yapılmaktadır. 

Mekanizasyon, üç adet 100-399 baş ve altı adet 400-999 baş kapasiteli işletme 

gruplarındaki hayvan barınaklarında kullanılmaktadır. 

Şekil 4.10 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında yem yolunun düzenlenişi 

Çizelge 4.8’de araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının iç detaylarına ilişkin 

boyutsal özellikler verilmiştir.  
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Çizelge 4.7 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının yapı elemanlarına ilişkin boyutsal özellikler, m 

Pencere Çatı aydınlatıcıları Kapı İşletme 
grubu 

Bina 
genişliği 

Bina 
uzunluğu 

Duvar 
yüksekliği 

Mahya 
yüksekliği 

Çatı eğimi, ° 
Genişlik Yükseklik Yerden 

yükseklik 
Uzunluk  Genişlik  Genişlik  Yükseklik  

10-29 3.0 – 9.5 7.0 – 12.0 2.7  – 3.0 1.2 – 1.5 15 - 45 0.5 – 1.0 0.4-0.6 1.4 – 1.6 - - 0.8 – 1.2 2.1 
30-59 7.4 – 12.0 7.0 – 22.0 2.7 – 3.2 1.5 – 1.8 18 - 55 0.5 – 1.5 0.4-0.8 1.6 – 1.8 1.0 0.6 0.9 -1.2 2.1 
60-99 7.2 – 14.0 10.0 – 30.0 2.8 – 3.5 1.5 - 1.9 18 – 23 0.6 – 1.0 0.5-1.0 1.6 – 2.0 2.0 0.5 0.9-3.0 2.1 -3.0 
100-399 12.0 – 38.0 10.0 – 75.0 2.8 – 4.0 1.5 - 2.0 20 – 33 0.8 – 1.6 0.6-1.0 1.6 – 2.0 3.0 0.5 1.0 -3.5 2.1 – 3.0 
400-999 15.0 – 50 .0 25.0 – 100.0 2.7- 4.0 1.8 - 2.1 18 – 30 0.8 – 3.2 0.5-0.8 1.6-2.4 3.0 0.5 0.9 – 3.5 2.1 – 3.0 
1000 15.0 – 50.0 50.0 – 120.0 3.0 - 4.5 1.7 – 2.2 20 - 27 1.0 – 1.4 0.6-1.0 1.8 – 2.4 3.0 1.0 0.9 – 3.5 2.1 – 3.0 
 
 
Çizelge 4.8 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında barınak iç detaylarının boyutsal özellikleri 

Yemlik boyutları Dikilme platformu boyutları İdrar kanalı boyutları 
Yem yolu tarafı Dikilme platformu tarafı 

İşletme 
grubu 

Yemlik 
genişliği 

Yem yolu 
genişliği 

Yükseklik Derinlik Yükseklik Derinlik 

Genişlik Uzunluk  Taban 
malzemesi 

Genişlik  Derinlik  

10-29 0.30-0.55 1.0-2.1 0.50-0.70 0.30-0.35 0.40-0.50 0.20-0.30 1.00 1.60-1.75 Beton  
Toprak 

0.15-0.30 0.10-0.20 

30-59 0.35-0.65 1.5-2.2 0.45-0.70 0.30-0.40 0.40-0.60 0.20-0.30 1.00 1.60-1.80 Beton  0.20-0.40 0.10-0.25 
60-99 0.40-0.60 2.6-3.2 0.40-0.75 0.40-0.45 0.40-0.60 0.20-0.40 1.00-1.30 1.60-2.30 Beton  0.20-0.35 0.10-0.25 
100-399 0.55-080 2.0-3.2 0.60-0.75 0.40-0.50 0.40-0.70 0.20-0.35 1.10-1.30 1.65-2.85 Beton  0.20-0.50 0.10-0.30 
400-999 0.35-0.75 1.8-3.0 0.45-0.80 0.30-0.40 0.60-0.80 0.20-.0.40 1.00-1.10 1.65-2.70 Beton  0.20-0.55 0.20-0.30 
1000 0.45-0.80 1.8-3.0 0.40-0.70 0.35-0.65 0.60-0.70 0.20-0.50 1.00-1.30 1.65-2.80 Beton  0.20-0.50 0.20-0.30 
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Araştırmanın yürütüldüğü bağlı ve serbest duraklı büyükbaş hayvan barınaklarında 

istenilen boyutlarda bir dikilme platformuna rastlanmamıştır. Bağlı duraklı sistemlerde 

dikilme platformu uzunluk ve genişliklerini sırasıyla, Maton et al. (1985) 1.10 -1.65 m 

ile 0.65 – 1.0 m, Bengtsson and Whitaker (1986) ise 1.60 -1.70 m ile 1.10 – 1.20 m 

olarak önermektedirler. Serbest duraklı sistemlerde ise dikilme platformu uzunluk ve 

genişliklerini sırasıyla, Lindley and Whitaker (1996) 2.00 m - 2.25 m ile 1.10 m – 1.20 

m, Noton (1982) ise 1.90 m - 2.10 m ile 1.00 m – 1.10 m arasında önermektedirler. 

Hayvanlar yemlik önlerinde, aralıklarla zincirle bağlanmış bir durumda 

bulunmaktadırlar (Şekil 4.11). Barınaklarda dikilme platformu uygun olarak 

yapılmadığından platform uzunluğu da idrar kanalı ile yemlik arasında kalan mesafe 

olarak ölçülmüştür. Yapılan ölçümlere göre dikilme platformunun uzunluğu 1.60 m ile 

2.85 m arasında değişmektedir. Barınakların %54.1’inde idrar kanalı bulunmadığından 

bu işletmelerde ölçüm de yapılamamıştır. Hayvan barınaklarının %7.5’inde dikilme 

platformundan idrar kanalına doğru %1-2’lik oranlarda bir eğim verilmiştir.  

 
Şekil 4.11 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında oluşturulan diklime platformu 

Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının %91.4’ünde yemlikler dikdörtgen 

kesitli ve beton malzemeden yapılmıştır.Yemlik genişlikleri 0.30 m ile 0.80 m arasında 

değişmektedir. Yemlik genişlikleri kuramsal temellerde en az 0.60 m olarak 

verilmekteydi. Yemliklerin yem yolu tarafındaki yükseklikleri 0.45 m ile 0.80 m 
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arasında değişmektedir. Yemlik iç derinlikleri ise 0.30 m ile 0.65 m arasındadır. 

Yemliklerin dikilme platformu tarafındaki yükseklikleri 0.40 m ile 0.80 m ve iç 

derinlikleri 0.20 m ile 0.50 m arasında değişmektedir. Bu değerler yemlik ön ve arka 

yükseklikleri için kuramsal temellerde önerilen 0.20 m ve 0.40 m değerlerinden oldukça 

fazla olmaktadır. Bu durum hayvanlarda yaralanmalara ve yemden tam anlamıyla 

yararlanamamalarına neden olmaktadır. Yemlik kenar genişliği ise 0.10 m olarak 

ölçülmüştür.  

Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının %9.3’ünde barınak içerisinde suluk 

bulunmaktadır. Diğerlerinde hayvanların su ihtiyacı yemliklerin boşaltılarak belirli 

zamanlarda su ile doldurulması ile karşılanmaktadır. Suluk bulunan hayvan 

barınaklarının %40’ında beton suluklar yanında otomatik suluk, diğerlerinde ise sabit 

beton suluklar kullanılmaktadır.  

Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvan barınaklarında idrar kanalı genişlikleri 0.15 

m ile 0.55 m arasında değişmektedir. İdrar kanalı genişlikleri 0.30 m ile 0.50 m 

aralığında olmalıdır (Olgun 1991). İdrar kanalı derinlikleri ise ortalama olarak 0.10 m 

ile 0.30 m arasında değişmektedir. Kanal derinlikleri 0.25 m ile 0.40 m olarak kanal ile 

servis yolu tarafı için; 0.25 m ve 0.45 m olarak da kanal ile dikilme platformu tarafı için 

önerilmektedir (Bengtsson and Whitaker 1986, Olgun 1991). İdrar kanallarına barınak 

dışına doğru %0.5 ile %2 arasında değişen eğimler verilmiştir. İdrar kanalarına %1-2 

eğim verilmesi uygundur (Anonymous 1980, Balaban ve Şen 1988). Barınakların 

%17.9’unda eğim %0.5 olup bu değerin altındadır. Bu şekilde idrar kanalında biriken 

gübre barınak içerisinde kirlilik, kötü koku gibi olumsuzluklar yaratmaktadır. İncelenen 

hayvan barınaklarının %31’inde idrar kanalına dışa doğru %1-2 ‘lik eğimler verilmiştir.  

Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvan barınaklarında temizlik işleri için uygun 

boyutlarda bir servis yolu planlanmamıştır. Servis yolu genişlikleri en az 1.0 m 

olmalıdır (Anonymous 1980). Bengtsson and Whitaker (1986), bu değeri 1.40 m ile 

2.00 m olarak önermektedirler. Bakıcılar kürek ve el arabaları ile dikilme 

platformlarının arka kısımlarında temizlik yapmaktadırlar. Genellikle de hayvanların 

arasına girerek yapılan bu temizlik verimli olmamaktadır. Yapılan gözlemler 
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hayvanların arka kısımlarının oldukça kirli olduğunu, idrar kanallarının gübre vb. 

maddelerle tıkandığını ortaya koymaktadır.      

Araştırmanın yürütüldüğü serbest sistemli barınakların %64.2’sinde hayvan başına 1.8 

m2 ile 4.2 m2 alan bırakılmıştır. Tekinel vd.. (1988), toprak tabanlı barınaklarda hayvan 

başına dinlenme alanında 5-6 m2, gezinme alanında ise 10-15 m2 alan önermektedirler. 

Diğer barınaklarda ise hayvan başına bırakılan alan 4.8 m2 ile 5.6 m2 arasında 

değişmektedir. Bu durum serbest sistemli barınakların yetersiz olduğunu 

göstermektedir. Gezinme alanlarında drenaj koşulları da iyi olmadığından sürekli çamur 

oluşumu gözlenmektedir (Yücelyiğit vd. 1993). Serbest sistemli barınaklarda yataklık 

malzeme kullanılmaması da hayvanların kirliliğini arttırmaktadır (Şekil 4.12). 

Şekil 4.12 Araştırmanın yürütüldüğü yarı açık serbest sistemli bir barınak. 

Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının %72’sinde barınak tabanı beton 

malzeme ile kaplanmış geriye kalan barınaklarda ise toprak olarak bırakılmıştır.  

Araştırmanın yürütüldüğü ızgara tabanlı barınaklarda ızgara genişlikleri 14 cm ile 20 

cm, ızgara uzunlukları 0.80 m ile 3.0 m arasında değişmektedir. Kuramsal temellerde bu 

değer sırasıyla 12-15 cm ve 1.8 m – 3.0 m olarak önerilmekteydi (Anonymous 1987).  

Izgaralar arası bırakılan boşluklar ise 2.2 cm ile 5 cm arasında değişmektedir. Hardy 
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and Meadowcroft (1986), ızgaralar arası bırakılması gereken boşluk değerini en fazla 

4.0 cm olarak önermektedirler. Maton et al. (1985) ise ızgaralar arası boşlukların 3 

cm’den az olması ve 4 cm’den fazla olması durumunda hayvanlarda ayak rahatsızlıkları 

görüldüğünü bildirmektedirler.  

Araştırmanın yürütüldüğü tüm barınaklarda doğal havalandırma sistemi 

kullanılmaktadır. Temiz hava girişi pencerelerden sağlanmaktadır. Kirli hava çıkışı için 

ise bacalardan veya mahya üzerine yapılmış olan pencere veya açıklıklardan 

yararlanılmaktadır.  

Havalandırma bacaları hayvan barınaklarının %58’inde dikdörtgen kesitli, %40’ında 

kare kesitli ve %2’sinde de daire kesitli olarak inşa edilmiştir. Havalandırma 

bacalarında sac malzeme kullanılmıştır. Havalandırma baca sayısı barınak uzunluğuna 

göre 1 ile 20 arasında değişim göstermektedir. Havalandırma bacalarının toplam alanı 

0.06 m2 ile 20 m2 arasında değişmektedir. Hava giriş ve çıkış seviyeleri arasındaki 

yükseklik farkı 2.80 m ile 4.00 m arasındadır (Çizelge 4.9).  

Duvarlarda yapı malzemesi olarak hayvan barınaklarının %56’sında tuğla, %13.3’ünde 

briket, %4’ünde kerpiç, %26.7’sinde ise beton bloklar kullanılmıştır. Duvarlarda iç 

sıvalar genellikle kireç harçlı, dış sıvalar ise çimento harçlı yapılmıştır. Hayvan 

barınaklarının %70’i badanalıdır (Çizelge 4.10). Duvarlarda yalıtım malzemesi 

kullanılmamıştır. Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının yalnızca ikisinde 

tavan bulunmaktadır. Çatı örtü malzemesi olarak hayvan barınaklarının %32’sinde 

kiremit, %15’inde eternit, %53’ünde ise sac kullanılmıştır. Hayvan barınaklarının 

%12’sinde çatıda cam yünü ile yalıtım yapılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü hayvan 

barınaklarının %52.2’sinde tek cam ve demir çerçeve, %47.8’inde ise tek cam ve ahşap 

çerçeve kullanılmıştır. Pencerelerin %62’si alttan menteşeli, vasisdas tipi; %38’i ise 

yandan menteşelidir. Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının %52’sinde 

kapılarda demir malzeme kullanılmıştır. Hayvan barınaklarının %48’inde ise ahşap 

malzeme kullanılmıştır. Kapıların %84’ü barınaklarda dışa doğru açılmaktadır. Ayrıca 

kapıların %92’si tek kanatlı olarak imal edilmiştir. 
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Çizelge 4.9 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında havalandırma sistemlerinin boyutsal özellikleri 
İşletme grubu Havalandırma bacası boyutları Havalandırma bacası 

sayısı 
Hava çıkış açıklığı toplam 

alanı, m2 
Baca etkili 
yüksekliği 

Havalandırma bacasının mahyadan 
olan yüksekliği 

10-29 0.25*0.25 – 0.30*0.30 1-3 0.06-0.27 2.80-3.00 0.50-0.70 
30-59 0.30*0.30 – 0.50*0.50 1-5 0.09-1.25 2.80-3.50 0.50-0.60 
60-99 0.25*0.25 – 0.30*1.00 2-6 0.12-1.80 3.10-3.40 0.50-0.90 
100-399 0.30*0.30 – 1.00*1.00 5-10 0.45-10.00 3.50-4.00 0.50-0.90 
400-999 0.25*0.25 – 1.00*1.00 8-15 0.5-15.00 2.90-3.00 0.60-1.00 
1000 0.30*0.30 –1.00*1.00 8-20 0.72-20.0 2.80-4.00 0.60-1.00 

 
 
 
Çizelge 4.10 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında yapı elemanlarının malzeme özellikleri 
İşletme grubu Taban  Duvar  Çatı Pencere Kapı  

10-29 Toprak – Beton Tuğla  
Kerpiç 
Briket  

Ahşap kaplama Kiremit 
Sac  

Ahşap  Ahşap  
Demir 

30-59 Beton Tuğla 
Briket 

Ahşap kaplama Kiremit 
Eternit  

Ahşap 
Demir  

Ahşap 
Demir  

60-99 Beton Tuğla 
Briket 

Beton blok 

Ahşap kaplama Kiremit  
Eternit 

Sac  

Ahşap  
Demir 

Ahşap  
Demir 

100-399 Toprak - Beton Tuğla 
Briket 

Beton blok 

Ahşap kaplama Kiremit 
Eternit  

Ahşap 
Demir  

Ahşap 
Demir  

400-999 Toprak - Beton Tuğla 
Beton blok 

Ahşap kaplama Kiremit 
Eternit   

Ahşap 
Demir  

Ahşap 
Demir  

1000 Toprak - Beton Tuğla 
Beton blok 

Ahşap kaplama Kiremit 
Eternit  

Ahşap 
Demir  

Ahşap 
Demir  
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4.3.2 Hayvan barınaklarında ortaya çıkan gübre miktarları 

Atık yönetim sistemlerinin tasarımında ilk olarak, barınaklarda hayvanlardan hangi 

özelliklerde ve ne kadar gübrenin üretildiği belirlenmelidir. Tezin amacına yönelik 

olarak, detaylı çalışmalar için seçilen 140 büyükbaş hayvancılık işletmesini yansıtacak 

biçimde amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilen 10 adet büyükbaş hayvancılık 

işletmesinde Mart 2005 – Mart 2006 dönemi olmak üzere bir yıl boyunca günlük olarak 

hayvanlardan elde edilen katı ve sıvı gübre miktarları ölçülmüştür. Kapalı tipte, bağlı 

duraklı, serbest duraklı ve ızgara tabanlı sistemlerde barınakta bulunan büyükbaş 

hayvanların ortalama özelliklerini taşıyan, sağlıklı, ortalama canlı ağırlıkları 452 kg olan 

birer hayvan seçilerek bir yıl boyunca günlük gübre üretimleri katı ve sıvı olarak 

ölçülmüştür. Yarı açık ve serbest sistemlerde hayvanları bağlama olanağı olmadığından 

barınaktan belirli zaman aralıklarında çıkarılan gübre miktarları ölçülerek toplam 

hayvan sayısına ve toplam zamana bölünmüş ve günlük bir hayvandan elde edilen gübre 

miktarı belirlenmiştir. Yarı açık sistemlerde kapalı olan dinlenme alanları ve açık olan 

gezinme alanlarında ortaya çıkan gübre miktarları toplanarak tek bir değer olarak ele 

alınmıştır. Seçilen yarı açık ve açık tipteki barınaklardan gübre, gezinme, yemleme ve 

dinlenme alanlarından üç ayda bir temizlenmektedir. Gübre miktarları da bu zaman 

aralıklarında ölçülmüştür. Çizelge 4.11 ve Çizelge 4.12’de sırasıyla araştırmanın 

yürütüldüğü barınaklardan elde edilen günlük katı gübre ve sıvı gübre miktarlarının 

aylara göre değişimleri verilmektedir. 
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Çizelge 4.11 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında aylık ortalama katı gübre üretim miktarları, kg/hayvan/gün 

İşletmelere ilişkin Özellikler Aylar 
Barınak tipi Planlama sistemi Barınak no 

(İşletme no) 
Mart Nisan Mayıs Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Ortalama 

Bağlı duraklı 4 (II) 
7 (IV) 
9 (VI) 
10 (VII) 
13 (IX) 
15 (X) 
ORTALAMA 

25.6 
21.6 
30.1 
20.8 
21.0 
23.8 
23.8 

25.7 
21.8 
30.4 
21.0 
21.2 
24.8 
24.2 

26.8 
22.2 
30.5 
21.2 
22.0 
23.6 
24.4 

26.3 
22.3 
29.2 
21.0 
21.8 
23.6 
24.0 

26.1 
22.3 
29.8 
20.4 
21.6 
24.1 
24.1 

26.2 
21.6 
30.0 
20.2 
21.8 
26.3 
24.4 

27.3 
21.5 
29.2 
20.4 
21.5 
25.4 
24.2 

26.8 
21.2 
30.1 
20.2 
21.4 
25.6 
24.2 

26.2 
21.5 
30.0 
20.4 
21.5 
25.4 
24.2 

27.0 
21.0 
29.2 
20.0 
21.0 
25.2 
23.9 

26.4 
21.7 
29.9 
20.6 
21.5 
24.8 
24.2 

 Serbest duraklı 8 (V) 24.0 24.2 23.6 23.4 23.2 23.5 23.7 23.5 23.2 23.0 23.5 
Serbest  3 (II) 

14 (IX) 
ORTALAMA 

22.1 
24.0 
23.1 

24.0 
24.1 
24.1 

24.2 
24.8 
24.5 

23.4 
24.7 
24.1 

23.9 
25.0 
24.5 

24.5 
26.2 
25.4 

24.1 
25.6 
24.9 

25.1 
25.8 
25.5 

25.8 
25.7 
25.8 

24.9 
26.0 
25.5 

24.2 
25.2 
24.7 

Kapalı  

Izgara Tabanlı 1 (I) 
12 (VIII) 
ORTALAMA 

21.0 
23.0 
22.0 

21.4 
23.2 
22.3 

20.9 
22.2 
21.6 

22.3 
22.4 
22.4 

22.9 
22.2 
22.6 

23.0 
22.5 
22.8 

23.3 
22.7 
23.0 

23.3 
22.5 
22.9 

22.3 
22.2 
22.3 

22.7 
22.0 
22.4 

22.3 
22.5 
22.3 

Yarı açık Serbest 2 (I) 
6 (III) 
11 (VII) 
ORTALAMA 

30.5 
33.5 
32.3 
32.1 

31.0 
34.0 
32.4 
32.5 

31.2 
33.3 
32.8 
32.4 

30.4 
34.0 
32.1 
32.2 

31.2 
34.4 
32.3 
32.6 

31.4 
34.7 
33.3 
33.1 

32.7 
35.0 
33.7 
33.8 

32.8 
35.0 
36.4 
34.7 

32.5 
35.1 
36.3 
34.6 

33.0 
35.0 
36.3 
34.8 

31.7 
34.4 
33.8 
33.3 

Açık Serbest 5 (III) 40.8 40.0 39.7 39.2 39.4 39.5 39.9 40.0 40.0 39.5 39.8 
Ortalama 27.6 27.9 27.7 27.6 27.7 28.1 28.3 28.5 28.4 28.2 28.0 
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Çizelge 4.11’e göre, ortalama canlı ağırlığı 452 kg olan büyükbaş hayvandan günlük 

ortalama 28.0 kg±4.2 katı gübre elde edilmektedir. Zamanın %95’inde görülen en düşük 

değer 27.2kg, en yüksek değer ise 29.4 kg olmaktadır. Gübre miktarlarında zamanla ve 

işletmeden işletmeye görülen bu değişimler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(p<0.01). Genel olarak, hayvanlardan elde edilen gübre üretim miktarlarının 

birbirlerinden farklılık gösterdiği çizelgeden izlenmektedir. Hatta aynı hayvandan elde 

edilen gübre miktarları bile aylık değerler olarak birbirinden farklılık göstermektedir. 

Tyson (1995) gübre üretim miktarına iklim, yemleme ve su tüketimi faktörlerinin 

birarada etki ettiğini bildirmektedir. Sonuçlar değerlendirilirken bu konu da göz önüne 

alınmalıdır. Bu nedenle üzerinde durulması önemli bir konu da, hayvanlardan elde 

edilen günlük katı gübre üretimlerinin Avrupa ve Amerika’daki hayvanlardan daha 

düşük bir değerde bulunmasıdır. Anonymous (2004)’da bildirildiğine göre, ortalama 

canlı ağırlığı 454 kg olan bir sığırdan günlük ortalama 30 kg ile 45 kg arasında katı 

gübre elde edilmektedir. Anonymous (1992) bu değeri hayvanların canlı ağırlıklarına 

göre, 26 kg ile 63 kg aralığında bildirmektedir. Araştırma sonucunda bulunan bu 

değerlerin farklılığı, ülkemizdeki iklim koşulları, hayvanların beslenme farklılıkları, 

barındırma sistemleri gibi değişimlerden ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, Fullhage 

and Pfost (1999) hayvanın canlı ağırlığının %8 ile %10’u arasında gübre üretimi 

olduğunu bildirmektedir. Anonymous (2005), katı gübre üretimlerini, süt sığırları için 

38 kg, besi sığırları için ise 30 kg olarak bildirmektedir.  

 

 

 

 

 



 186

Çizelge 4.12 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında aylık ortalama sıvı gübre üretim miktarları, kg/hayvan/gün 

İşletmelere ilişkin özellikler Aylar 
Barınak tipi Planlama sistemi Barınak no 

(İşletme no) 
Mart Nisan Mayıs Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Ortalama 

Bağlı duraklı 4 (II) 
7 (IV) 
9 (VI) 
10 (VII) 
13 (IX) 
15 (X) 
ORTALAMA 

9.0 
9.9 
11.6 
11.1 
9.6 
10.8 
10.8 

9.5 
10.5 
11.2 
11.5 
9.8 
11.2 
10.8 

9.5 
10.2 
11.5 
11.6 
10.0 
11.3 
11.0 

9.8 
10.8 
11.6 
12.0 
10.5 
11.8 
11.1 

9.6 
11.0 
11.8 
11.0 
10.7 
11.2 
11.0 

9.5 
11.5 
10.5 
11.4 
10.5 
11.4 
10.9 

9.0 
11.5 
10.8 
11.5 
10.8 
11.6 
10.9 

9.3 
11.4 
10.3 
11.6 
11.0 
11.4 
10.8 

9.0 
11.0 
10.2 
11.0 
10.8 
12.0 
10.8 

9.6 
11.1 
10.8 
11.4 
10.6 
12.0 
10.9 

9.4 
10.9 
11.1 
11.4 
10.4 
11.5 
10.8 

 Serbest duraklı 8 (V) 10.2 10.0 10.0 9.8 9.6 9.8 10.0 10.1 9.8 10.0 9.9 
Serbest  3 (II) 

14 (IX) 
ORTALAMA 

11.5 
11.0 
11.3 

11.8 
11.5 
11.7 

11.8 
12.0 
11.9 

11.6 
11.8 
11.7 

11.5 
11.5 
11.5 

11.4 
11.8 
11.6 

11.0 
11.7 
11.4 

11.0 
11.8 
11.4 

11.2 
11.8 
11.5 

11.0 
11.9 
11.5 

11.4 
11.7 
11.6 

Kapalı  

Izgara Tabanlı 1 (I) 
12 (VIII) 
ORTALAMA 

11.5 
10.7 
11.1 

11.6 
10.2 
10.9 

11.7 
10.5 
11.1 

12.3 
10.5 
11.4 

12.0 
10.6 
11.3 

11.6 
10.2 
10.9 

11.5 
10.5 
11.0 

11.8 
10.6 
11.2 

11.8 
10.4 
11.1 

11.8 
10.2 
11.0 

 11.8 
10.4 
11.1 

Yarı açık Serbest 2 (I) 
6 (III) 
11 (VII) 
ORTALAMA 

9.3 
8.5 
8.6 
8.8 

9.4 
8.6 
7.8 
8.6 

9.8 
8.8 
7.2 
8.6 

9.6 
8.8 
7.7 
8.7 

9.8 
8.9 
7.1 
8.6 

10.8 
8.9 
6.4 
8.7 

10.9 
8.9 
6.6 
8.8 

10.6 
9.0 
6.5 
8.7 

10.5 
9.0 
6.3 
8.6 

10.5 
9.0 
6.9 
8.8 

10.1 
8.8 
7.2 
8.7 

Açık Serbest 5 (III) - - - - - - - - - - - 
Ortalama 10.4 10.4 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 
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Çizelge 4.12’ye göre, ortalama canlı ağırlığı 452 kg olan büyükbaş hayvandan günlük 

ortalama 10.2±1.08 kg sıvı gübre elde edilmektedir. Zamanın %95 ‘inde görülen en 

düşük değer 9.9, en büyük değer 10.5 olmaktadır. Gübre miktarlarında zamanla ve 

işletmeden işletmeye olan değişimler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 

Bu değerler, Anonymous (2004)’da bildirilen canlı ağırlığı 400-454 kg olan yetişkin 

sığırlar için 8.0 kg – 12.0 kg değerleri ile uyum göstermektedir.  Hayvanlardan elde 

edilen sıvı gübre miktarlarına ilişkin olarak çok fazla çalışma yapılmamıştır. Özellikle 

Avrupa Birliği ülkelerinde serbest ya da serbest duraklı sistemlerin tercih edilmesi ile 

yapılan çalışmalar, daha çok toplam atık su miktarlarının belirlenmesi üzerine olmuştur. 

Anonymous (2003)’da sağım tesislerinden gelen atık sular hayvan başına 30 kg/gün 

olarak hesaplanmaktadır. Bunun yanında barınak içerisinde idrar dışında oluşan atık 

sular da yine hayvan başına 10-40 kg aralığında düşünülmektedir. Ortalama bir süt sığırı 

için günlük oluşan atık su miktarı 86 kg olarak, besi sığırı için ise en fazla 75 kg  olarak 

bildirilmektedir.  

Buna göre yapılan çalışmalar sonucunda ortalama değer olarak hayvanlardan elde edilen 

katı ve sıvı gübrenin toplamı 38.4 kg olmaktadır. Kuramsal temellerde hayvanın canlı 

ağırlığının yaklaşık %8’i ile %10’u arasında gübre verdiği belirtilmektedir. Literatüre 

göre 452 kg canlı ağırlıktaki bir büyükbaş hayvan 36.6 kg ile 45.2 kg. arasında gübre 

üretmektedir. Bu farklılık iklim, barınak sistemleri, hayvan ırkının farklılığı, yem 

çeşidinin değişimi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Nitekim (Güngör 2002), 

ülkemiz koşullarında bir büyükbaş hayvandan ortalama olarak 20 kg katı halde gübre 

elde edilebildiği belirtilmektedir  

Şekil 4.13’de araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarından elde edilen günlük 

gübre miktarları grafiksel olarak verilmektedir.  
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Şekil 4.13 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında üretilen günlük katı ve sıvı gübre 

miktarlarının barınak planlama sistemlerine göre değişimi 

Şekil 4.13’e göre, açık sistemlerde, ortalama canlı ağırlığı 452 kg olan bir hayvandan 

elde edilen ortalama günlük gübre miktarı en fazla olmaktadır. Bunu sırasıyla, yarı açık 

sistemler, kapalı – serbest sistemler, kapalı – bağlı duraklı sistemler, kapalı - ızgara 
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tabanlı sistemler ve kapalı – serbest duraklı sistemler izlemektedir. Açık sistemlerde 

hayvan gübresinin içerisine bir çok yabancı maddenin karışma olasılığı (toprak, yem ve 

diğer hayvansal atıklar) fazla olduğundan elde edilen gübre miktarı da fazla olmaktadır 

(Jansen 1996). Aynı şekilde yarı açık sistemlerde gübre, kapalı olan dinlenme 

alanlarından ve açıktaki gezinme ve yemleme alanlarından toplandığından diğer 

sistemlere göre daha fazla gübre elde edilmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü 3 

numaralı işletmede hayvanlara yem olarak çoğunlukla mısır silajı verilmektedir. Silaj 

yeminin su içeriği fazla ve lifli bir besin olduğundan hayvanlardan elde edilen gübre 

miktarını da arttırmaktadır. Külling et al. (2001) tarafından yapılan bir çalışmada, mısır 

silajı ile beslenen holştayn ırkı sığırlarından elde edilen gübre miktarı, saman ve ot ile 

beslenen holştayn ırkı sığırlardan %15.7 daha fazla olarak bulunmuştur. Bu durum yarı 

açık sistemler için de söz konusudur.  

Nitekim yarı açık sistemlerde de hayvan ırkı Holştayn ve Montofon olmaktadır. Hayvan 

ırkı olarak en fazla gübreyi vermeleri yanında (Day 1988), çoğunlukla lifli yemlerle 

beslenmeleri elde edilen gübre miktarlarını arttırmaktadır. Powell et al. (2005) 

tarafından yapılan bir çalışmada, serbest duraklı barınaklardan diğer sistemlere göre 

daha az gübre elde edildiği bulunmuştur. Nitekim araştırmanın yürütüldüğü 

barınaklarda gübre miktarları serbest duraklı sistemlerde en az olarak bulunmuştur.  

Şekil 4.13‘e göre, barınak sistemleri aynı olmasına rağmen elde edilen gübre miktarları 

farklılık göstermektedir. Gübre üretim miktarı en fazla 9 numaralı barınakta olmaktadır. 

Bunun nedeni, 9 numaralı barınakta ortaya çıkan gübre, laktasyon dönemindeki bir süt 

sığırından elde edilmesidir. Anonymous (2003)’da belirtildiği gibi süt hayvanları, 

özellikle de laktasyon dönemindeki hayvanlar besi ve kurudakilere göre daha fazla 

gübre vermektedirler. Bunun yanında hayvanın holştayn ırkından olması, yoğun süt 

yemi, mısır silajı ve saman ile beslenmesi de gübre miktarını arttırıcı etkenler 

olmaktadır. Besin değeri yüksek olan ayçiçeği küspesi ile beslenen montofon ırkı 

hayvandan elde edilen gübre miktarı diğerlerinden daha az olmaktadır. Besin değeri 

yüksek lif içeriği düşük besinlerle beslenen hayvanlarda gübre verimi lif içerikli 

beslenen hayvanlara göre daha az olmaktadır. Gübre üretim miktarı en az Yerli kara 

ırkının bulunduğu 10 numaralı barınakta olmaktadır.     
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Kapalı ve serbest sistemde planlanmış 3 ve 14 numaralı barınaklarda ise gübre 

üretimleri birbirine çok yakın olmaktadır. Yerli ırk ve DAK ırklarının bulunduğu 3 ve 

14 numaralı kapalı – serbest barınaklarda hayvanlar kepek, silaj ve samanla 

beslenmektedir. Bu yemlere ek olarak, ayrıca 3 numaralı barınakta konsantre yemle 

yemleme yapılmaktadır. Bu tip yemler de gübre üretimini arttırmaktadır. Yerli ırkın 

gübre verimi DAK ırkından daha düşük olduğu şekilden anlaşılmaktadır.  

Şekil 4.13‘e göre, 12 numaralı ahırda bir hayvandan elde edilen gübre miktarı çok fazla 

değişim göstermezken, 1 numaralı barınakta aylık ortalama elde edilen gübre miktarları 

birbirinden çok fazla farklılık göstermektedir. Bunun nedeni,  1 numaralı barınakta 

gübre ölçümlerinin yapıldığı tarihlerde yem çeşidinin değiştirilmiş olmasıdır. Ayçiçeği 

küspesi, kuru ot, silaj ile beslenirken, aniden fabrika besi yemine başlanması 

hayvanlarda sindirim bozukluklarına yol açmaktadır. Diğer grafiklerde olduğu gibi 

burada da Holştayn ırkının Montofon ırkından daha fazla gübre verdiği gözlenmektedir. 

Araştırmanın yürütüldüğü yarı açık tipteki hayvan barınaklarında dinlenme alanlarında 

katı ve sıvı gübreyi ayrı ayrı toplayabilirken, gezinme ve yemleme alanında sıvı kısım 

kontrol edilememektedir. Bu nedenle bu alanlarda yarı katı bir halde gübre elde 

edilmektedir. Ölçümlerin doğruluk derecesinin yükselmesi açısından dinlenme, 

yemleme ve gezinme alanlarında ortaya çıkan gübre miktarları ayrı ayrı ölçülmüştür. 

Çizelge 4.13’de yarı açık ve açık sistemlerde ortalama canlı ağırlığı 452 kg olan bir 

hayvandan elde edilen günlük gübre miktarları verilmektedir.  

Çizelge 4.13 Yarı açık ve açık sistemlerde bir hayvandan elde edilen günlük gübre üretim değerleri  
Barınak tipi Yarı Açık 

Dinlenme alanı İşletme no 
(Barınak no) Katı Sıvı 

Gezinme-Yemleme alanı 
Açık 

1 (2) 14.3 5.1 24.2   
3 (6) 13.1 2.4 20.9 39.8 
7 (11) 10.2 3.8 18.4  
Ortalama 12.5 3.8 21.2 39.8 
Toplam 37.5 39.8 
 

Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki, açık ve yarı açık tipteki serbest barınaklarda 

atık yönetim sistemlerinin yetersizliği söz konusu olduğundan ve herhangi bir şekilde 
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sıvı atıkların kontrol edilmesine yönelik sistemler bulunmadığından sıvı atıkların 

ölçülmesi mümkün olmamıştır. Üç aylık periyotlarla açık alanlardan ve kapalı dinlenme 

alanlarından temizlenen gübre miktarları ölçülerek, ortalama üretim değerleri 

belirlenmiştir. 

Çizelge 4.14’de araştırma sonucunda elde edilen gübre üretim miktarlarının bir 

yetiştirme periyodunda oluşturacağı miktarlara ilişkin bilgiler verilmiştir.  

Sonuç olarak, kuramsal temeller ve daha önceki çalışmaların ışığı altında gübre 

üretimine ilişkin elde edilen değerler kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. Araştırma 

sonucunda yemleme, barınak sistemi, hayvan ırkı gibi faktörlerin gübre üretiminde 

etkili olduğu bulunmuştur. Ortalama olarak bir hayvandan elde edilen toplam gübre 

miktarı 38.4 kg/gün iken, bu değer, bağlı duraklı sistemlerde 35.0 kg, serbest duraklı 

sistemlerde 33.0 kg, kapalı ve serbest sistemlerde 36.3 kg, kapalı ve ızgara tabanlı 

sistemlerde 32.4 kg, yarı açık sistemlerde 42.1 kg ve açık sistemlerde ise 39.8 kg olarak 

bulunmuştur. 

Çizelge 4.14 Araştırmanın yürütüldüğü işletmelerde bir yetiştirme periyodunda (180 gün) bir hayvandan 
elde edilen toplam gübre miktarı 

Ortalama bir 
hayvandan elde 

edilen gübre 
miktarı, kg/gün 

İşletme no Ahır no 

Katı Sıvı 

Ortalama toplam 
gübre miktarı,  
kg/gün/hayvan 

Ortalama toplam gübre 
miktarı, kg/hayvan/yetiştirme 

periyodu 
(180 gün) 

1  1 
2 

22.0 
14.3 

9.7 
5.1 /  
18.4 

31.7 
37.8 

5706 
6804 

2 3 
4 

24.2 
26.4 

10.4 
9.4 

34.6 
35.8 

6228 
6444 

3 5 
6 

- 
10.2 

     - / 39.8 
3.8  / 
24.2 

39.8 
38.2 

7164 
6876 

4 7 21.7 10.9 32.6 5868 
5 8 20.5 8.5 29.0 5220 
6 9 29.9 11.1 41.0 7380 
7 10 

11 
20.6 
13.1 

11.4 
2.4 /  
20.9 

32.0 
36.4 

5760 
6552 

8 12 22.5 10.4 32.9 5922 
9 13 

14 
21.5 
25.2 

10.4 
10.7 

31.9 
35.9 

5742 
6462 

10 15 24.6 11.5 36.1 6498 
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4.3.3 Hayvan barınaklarında ortaya çıkan gübrelerin özellikleri 

Araştırma alanında elde edilen gübrelerin özelliklerini belirlemek amacıyla seçilen 10 

adet büyükbaş hayvancılık işletmesindeki gübre depolama alanlarından ve depolama 

yapılarından gübre örnekleri alınmıştır. Bu örnekler üzerinde; toplam azot, fosfor, birim 

hacim ağırlığı, toplam katı madde ve nem içeriklerinin belirlenmesine ilişkin olarak 

laboratuvar analizleri yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları yukarıda belirtilen 

özelliklerin ortalama değerleri göz önüne alınarak Çizelge 4. 15’de özetlenmiştir.  

Çizelge 4.15 Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinde bulunan gübre depolarından 
alınan gübre örneklerinin özellikleri 

İşletme 
no 

Barınak tipi 
(Barınak no)  

Planlama 
sistemi 

Toplam 
N,  
% 

Toplam 
P,  
% 

Birim hacim 
ağırlığı, 
kg/m3 

Toplam 
katı madde, 

% 

Nem 
içeriği, 

% 
1 Kapalı  (1) 

Y. açık  (2) 
Izgara Tabanlı 

Serbest  
4.4 
3.4 

2.7 
4.4 

1144 
906 

2.1 
12.0 

97.9 
88.0 

2 Kapalı  (3) 
Kapalı  (4) 

Serbest 
Bağlı durak 

3.8 
4.6 

3.7 
4.0 

945 
1115 

10.0 
8.1 

90.0 
91.9 

3 Açık      (5) 
Y. açık  (6) 

Serbest 
Serbest 

3.2 
2.8 

2.4 
2.7 

888** 
907 

53.0* 
12.9 

47.0** 
87.1 

4 Kapalı   (7) Bağlı durak 2.7 2.3** 959 12.0 88.0 
5 Kapalı   (8) S. durak 3.0 2.4 1026 4.0 96.0 
6 Kapalı   (9) Bağlı durak 3.0 3.3 997 9.9 90.1 
7 Kapalı  (10) 

Y. açık  (11) 
Bağlı durak 

Serbest  
3.5 
2.5 

3.8 
4.6 

1027 
894 

10.8 
13.0 

89.2 
87.0 

8 Kapalı  (12) Izgara Tabanlı 5.0* 5.6* 1286* 1.7** 98.3* 
9 Kapalı  (13) 

Kapalı  (14) 
Bağlı durak 

Serbest 
1.9 
2.9 

3.0 
4.6 

904 
1122 

12.8 
8.3 

87.2 
91.7 

10 Kapalı  (15) Bağlı durak 1.8** 4.7 960 10.6 89.4 
Ortalama 3.2 3.6 1005 12.1 88.0 

 
  * maksimum değer ; ** minimum değer 

Çizelge 4.15’e göre, toplam azot oranı, işletme 8’de bulunan kapalı ve ızgara tabanlı 

barınaktan elde edilen gübrede %5.0 ile en fazla olurken; işletme 9’da bulunan kapalı ve 

bağlı duraklı barınakta % 1.9 ile en az değerini almaktadır. Anonymous (2005)’da 

yapılan bir çalışmada sığırlardan elde edilen gübrede toplam azot oranı %0.73 ile 

%12.18 değerleri arasında değiştiği bulunmuştur. Yine Anonymous (1992)’da gübre 

depolama havuzlarından alınan örneklerde toplam azot oranının %3.2 ile %15.3 

değerleri arasında olduğu bildirilmektedir. Toplam fosfor oranı, işletme 8’deki kapalı ve 

ızgara tabanlı barınaktan elde edilen gübrede %5.6 ile en fazla olurken; işletme 4’deki 

kapalı ve bağlı duraklı barınaktan elde edilen gübrede %2.3 ile en az olmaktadır. 



 193

Anonymous (2005a) tarafından yapılan bir çalışmada sığırlardan elde edilen gübrede 

toplam fosfor oranı %1.3 ile %10.6 değerleri arasında değişmektedir. Yine Anonymous 

(1996)’da gübre depolama havuzlarından alınan örneklerde toplam fosfor oranının %1.6 

ile %12.4 değerleri arasında olduğu bildirilmektedir. Birim hacim ağırlıkları  işletme 

3’teki açık sistemlerden elde edilen gübrede 888 kg/m3 ile en az; işletme 8’deki kapalı 

ve ızgara tabanlı barınaktan elde edilen gübrede 1286 kg/m3 ile en fazla değerini 

almaktadır. Frank et al. (2002) tarafından yapılan bir çalışmada sığırlardan elde edilen 

gübrelerin birim hacim ağırlıkları 889 kg/m3 ile 1425 kg/m3 değerleri arasında 

değişmektedir. Yine Anonymous (1996)’da sığır gübresi depolama havuzlarından alınan 

örneklerde birim hacim ağırlıklarının 994 kg/m3 ile 1280 kg/m3 değerleri arasında 

olduğu bildirilmektedir. Toplam katı madde % 53.0 – %1.7 ve nem içerikleri de % 98.3 

– %47.0 aralıklarında değişmektedir. Toplam katı madde oranları da işletme 3’deki açık 

sistemden elde edilen gübrede %53.0 ile en fazla; işletme 8’deki kapalı ve ızgara tabanlı 

barınaktan elde edilen gübrede %1.7 ile en az olmaktadır. Aynı şekilde gübre 

örneklerinin nem içerikleri ise, işletme 8’de ki kapalı ve ızgara tabanlı barınaktan elde 

edilen gübrede %98.3 ile en fazla olurken; işletme 3’deki açık sistemden elde edilen 

gübrede %47.0 ile en az değerini almaktadır. Frank et al. (2002) tarafından yapılan bir 

çalışmada sığırlardan elde edilen gübrede toplam katı madde oranı %8 ile %67 değerleri 

arasında değişmektedir. Yine Anonymous (1996)’da sıvı gübre depolama havuzlarından 

alınan örneklerde toplam katı madde oranının %0.98 ile %2.2 değerleri arasında olduğu 

bildirilmektedir. Elde edilen sonuçlar literatür değerleri ile uygunluk göstermektedir.    

Şekil 4.14’de hayvan barınaklarından elde edilen gübrelerin toplam katı madde 

içerikleri ile birim hacim ağırlıklarının bir karşılaştırması yapılmıştır.  
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Şekil 4.14 Hayvan barınaklarından elde edilen gübrelerin toplam katı madde içerikleri ile birim hacim  
ağırlıklarının bir karşılaştırması 

Şekil 4.14’teki toplam katı madde değerlerinin değişimi göz önüne alındığında; toplam 

katı madde miktarı artarken, birim hacim ağırlık değerlerinin azaldığı görülmektedir. 

Fullhage and Pfost (1999), birim hacim ağırlık değerlerinin toplam katı madde miktarı 

azaldıkça arttığını bildirmektedir.  

Şekil 4.15’de, elde edilen gübrelerin nem içerikleri göz önüne alınarak bir gruplandırma 

yapılmıştır. Gruplandırma yapılırken, Anonymous (1996)’da belirtilen katı, yarı katı ve 

sıvı haldeki gübrelerin nem içerik aralıkları göz önüne alınmıştır. 

Şekil 4.15 yardımıyla, barınakların %6.7’sinde katı, %20’sinde sıvı ve %73.3’ünde yarı 

katı bir şekilde gübre elde edildiği söylenebilmektedir. Önerilebilecek atık yönetimi 

sistemlerinin tasarımında gübrelerin bu özellikleri göz önüne alınacaktır.  
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Şekil 4.15 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında elde edilen gübrelerin nem içeriklerine göre 

sınıflandırılması.  

Elde edilen gübrelerin özelliğine göre, hayvan barınaklarına verilen numaralar göz 

önüne alınarak yapılan gruplandırma Çizelge 4.16’da verilmiştir.  

Çizelge 4.16 Araştırma sonucunda elde edilen gübre özelliklerine göre hayvan barınaklarının dağılımı 
Barınak No 

Kapalı Yarı Açık Açık 
Gübre Özelliği 

B.Durak S.Durak Serbest Izg.Tab. Serbest Serbest 
Sıvı  8  1-12   
Yarı Katı 7-9-10-13-15  3-14  2-4-6-11  
Katı      5 

Çizelge 4.16’dan da anlaşılacağı üzere, açık sistemlerden katı, kapalı ve serbest duraklı 

sistem ile kapalı ve ızgara tabanlı sistemlerden sıvı ve kapalı tipteki bağlı duraklı ve 

serbest sistemdeki barınaklar ile yarı açık tipte serbest sistemde planlanmış barınaklarda 

yarı katı özellikte gübre elde edilmektedir. Day (1988), Anonymous (1996) ve 

Anonymous (1993)’da açık ve yarı açık sistemlerde daha katı, kapalı sistemlerde ise sıvı 

ve yarı katı gübre elde edildiği belirtilmektedir.  

SIVI 

KATI 

YARI KATI 
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Hayvancılık işletmelerinden elde edilen gübre örneklerinin genel özellikleri bu şekilde 

belirtildikten sonra, her bir işletmeye ilişkin, yukarıda açıklanan parametrelerde Mart 

2005 ile Mart 2006 aralığında aylık olarak gözlemlenen değişimler üzerinde 

durulacaktır.  

Gübre özelliklerini belirlemek amacıyla seçilen 10 adet büyükbaş hayvancılık 

işletmesinden alınan gübre örneklerinde aylık olarak izlenen toplam azot seviyelerinin 

değişimi Çizelge 4.17’de verilmiştir.  

Çizelge 4.17’ye göre gübre örneklerinde ortalama toplam azot içeriği ortalama %3.4 

olmaktadır. En fazla azot oranı 12 numaralı barınaktan (işletme 8) elde edilen gübrede 

bulunmaktadır. Sözü edilen barınakta hayvanlar yüksek besin değeri olan %18 ham 

protein içerikli fabrika yemi ile beslenmektedir. Protein içeriği yüksek yemleme, 

gübredeki azot oranını artırıcı bir etken olmaktadır. Bunun yanı sıra gübrenin depolama 

yapısına iletilmesi için herhangi bir sistem bulunmamaktadır. Gübre ızgaralar altındaki 

betonarme depoya doğrudan iletilmektedir. Bu nedenle gübrenin barınak içerisinde 

bekletilmesi ve depolama yapısına iletilmesi sırasında besin maddesi kaybı 

oluşmamaktadır. En düşük azot oranı %1.8 değeri ile 15 numaralı barınaktan (işletme 

10) elde edilen gübrede bulunmaktadır. Bu sistemde hayvanlar kuru ot, saman, kepek, 

arpa ezmesi gibi besin değeri düşük enerji değeri yüksek, lifli yemlerle 

beslenmektedirler. Azot içeriğinin diğer işletmelere göre düşük olması kullanılan 

yemlerin protein içeriği düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında gübrenin 

barınaktan depolama yapısına iletilmesi ve depolama yapısında bekletilmesi sırasında 

azot kaybı oluşmaktadır. Pfost et al. (2000), hayvansal atıkların barınaktan toplanması, 

depolanması ve iletimi sırasında besin maddesi kaybına uğrayacaklarını 

bildirmektedirler. Cedeberg and Bengström (1999) tarafından yapılan bir çalışmada, 

hayvansal atıklardan depolanma sırasında %27 oranında azot kaybı meydana geldiğini 

bildirmektedir. 
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Çizelge 4.17Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarına ait depolama alanlarında depolanan gübrelerin toplam azot seviyelerinin (%) zamana bağlı olarak değişimi 

 

İşletmelere ilişkin Özellikler Aylar 
Barınak tipi Planlama 

sistemi 
Barınak no 
(İşletme no) 

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Ortalama 

Bağlı duraklı 4 (II) 
7 (IV) 
9 (VI) 
10 (VII) 
13 (IX) 
15 (X) 
ORTALAMA 

5.2 
3.4 
4.5 
3.8 
3.7 
4.1 
4.1 

5.0 
3.1 
4.2 
3.5 
3.0 
4.0 
3.8 

4.9 
2.7 
4.0 
3.1 
2.7 
3.7 
3.5 

4.7 
2.5 
3.8 
3.0 
2.2 
3.0 
3.2 

4.6 
2.3 
3.4 
2.8 
1.7 
2.5 
2.9 

4.5 
2.1 
3.2 
2.5 
1.4 
2.0 
2.6 

4.8 
3.1 
3.6 
3.5 
1.2 
1.5 
2.9 

4.8 
3.3 
3.7 
3.8 
2.7 
1.0 
3.2 

4.6 
3.0 
3.5 
3.4 
2.1 
0.5 
2.9 

4.4 
2.7 
3.2 
3.1 
1.4 
0.4 
2.5 

4.3 
2.4 
3.0 
2.8 
1.2 
0.4 
2.4 

4.3 
2.2 
2.6 
2.6 
1.0 
0.3 
2.2 

4.2 
2.0 
2.2 
2.2 
0.7 
0.3 
1.9 

4.6  
2.7   
3.5 
3.1 
1.9 
1.8 
2.9 

 Serbest duraklı 8 (V) 4.0 3.7 3.6 3.4 3.3 3.1 3.4 3.5 3.3 3.0 2.6 2.4 2.1 3.2 
Serbest  3 (II) 

14 (IX) 
ORTALAMA 

4.2 
5.3 
4.8 

4.1 
5.0 
4.6 

4.0 
4.4 
4.2 

3.9 
4.2 
4.1 

3.8 
3.8 
3.8 

3.6 
3.1 
3.4 

3.8 
2.7 
3.3 

4.1 
2.4 
3.3 

4.2 
2.1 
3.2 

3.9 
1.5 
2.7 

3.6 
1.2 
2.4 

3.4 
0.9 
2.2 

3.3 
0.6 
2.0 

3.8 
2.9 
3.4 

Kapalı  

Izgara Tabanlı 1 (I) 
12 (VIII) 
ORTALAMA 

4.4 
5.2 
4.8 

4.3 
5.2 
4.8 

4.2 
5.3 
4.8 

4.3 
5.0 
4.7 

4.0 
5.0 
4.5 

4.0 
4.8 
4.4 

4.8 
5.2 
5.0 

4.8 
5.2 
5.0 

4.7 
5.1 
4.9 

4.5 
5.1 
4.8 

4.5 
4.8 
4.7 

4.4 
4.7 
4.6 

4.4 
4.8 
4.6 

4.4 
5.0 
4.7 

Yarı açık Serbest 2 (I) 
6 (III) 
11 (VII) 
ORTALAMA 

4.2 
3.8 
4.0 
4.0 

4.0 
3.5 
3.8 
3.8 

3.8 
3.2 
3.4 
3.5 

3.5 
3.0 
2.8 
3.1 

3.5 
2.7 
2.5 
2.9 

3.0 
2.5 
2.5 
2.7 

3.2 
3.0 
3.0 
3.1 

3.4 
3.0 
2.8 
3.1 

3.1 
2.8 
2.4 
2.8 

3.2 
2.6 
2.2 
2.7 

3.2 
2.4 
1.7 
2.4 

3.0 
2.1 
1.5 
2.2 

3.0 
1.7 
1.4 
2.0 

3.4 
2.8 
2.5 
2.9 

Açık Serbest 5 (III) 3.6 3.5 3.2 3.0 2.9 2.8 3.2 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8 3.2 
Ortalama 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.5 3.6 3.4 3.2 2.9 2.8 2.6 3.4 
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Çizelge 4.18’e göre gübre örneklerinde ortalama toplam fosfor seviyesi %3.5 

olmaktadır. Fosfor seviyesi en fazla %5.6 ile 12 numaralı barınaktan (işletme 8) elde 

edilen gübrede bulunmaktadır. Sözü edilen barınağa ait depolama yapısından alınan 

gübre örneklerinde fosforun zamana bağlı olarak değişimi istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıştır. Başlangıç fosfor seviyesi ile son fosfor seviyesi arasında hemen hemen 

bir fark bulunmamaktadır. Bu sonuç, yine depolama yapısının kapalı olmasından ve 

hayvanlara yoğun yemleme sistemi ile yüksek besin değeri olan %18 ham protein 

içerikli fabrika yemi ve kış dönemlerinde vitamin takviyesi yapılmasından 

kaynaklanmaktadır. En düşük azot oranı %2.3 değeri ile 4 numaralı barınaktan (işletme 

2) elde edilen gübrede bulunmaktadır. Bu sistemde hayvanlar kuru ot, saman, kepek, 

arpa ezmesi gibi besin değeri düşük enerji değeri yüksek, lifli yemlerle 

beslenmektedirler. Bunun yanında gübrenin barınaktan depolama yapısına iletilmesi ve 

depolama yapısında bekletilmesi sırasında azot kaybı oluşmaktadır. Fullhage et al. 

(2002) açık depolama yapılarında diğer yapılara göre %68 daha fazla miktarda azot ve 

fosfor kaybının meydana geldiğini bildirmektedir. Lekasi (2003) kapalı barınaklarda 

fosfor içeriğinin açık barınaklardan elde edilen gübrelere göre %40 daha fazla olduğunu 

bildirmektedir. Bunun yanında depolama ve arazi uygulaması sırasında %20 – 80 gibi 

çok yüksek miktarlarda azot kaybı meydana gelmektedir (Eghball et al. 1997, Pain et al. 

2000). 
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Çizelge 4.18 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarına ait depolama alanlarında depolanan gübrelerin toplam fosfor seviyeleri, % 

 

 

İşletmelere ilişkin Özellikler Aylar 
Barınak tipi Planlama 

sistemi 
Barınak no 
(İşletme no) 

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Ortalama 

Bağlı duraklı 4 (II) 
7 (IV) 
9 (VI) 
10 (VII) 
13 (IX) 
15 (X) 
ORTALAMA 

2.3 
4.7  
5.2  
3.1  
3.8 
5.9 
4.2 

2.3 
4.6  
5.0  
3.0  
3.6 
5.6 
4.0 

2.3 
4.2  
4.8  
3.0  
3.5 
5.2 
3.8 

2.2 
4.2  
4.6 
2.8  
3.1 
5.2 
3.7 

2.2 
4.0  
4.6 
2.7  
3.0 
4.6 
3.5 

2.2 
4.0  
4.5  
2.5  
2.8 
4.6 
3.4 

2.4 
4.5  
4.8  
2.9  
3.4 
4.9 
3.8 

2.4 
4.5  
4.8 
3.0  
3.4 
5.1 
3.8 

2.4 
4.1  
4.4  
2.8  
3.0 
4.5 
3.5 

2.3 
3.7  
4.1 
2.7  
2.7 
4.2 
3.3 

2.3 
3.5  
3.7 
2.6  
2.6 
3.8 
3.1 

2.3 
3.3  
3.4  
2.6  
2.1 
3.6 
2.9 

2.2 
3.2  
3.2 
2.5  
2.0 
3.2 
2.7 

2.3 
4.1 
4.4  
2.8  
3.0 
4.6 
3.5 

 Serbest duraklı 8 (V) 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.2 2.2 2.4 
Serbest  3 (II) 

14 (IX) 
ORTALAMA 

3.9 
6.0 
4.9 

3.9 
5.8 
4.8 

3.8 
5.2 
4.5 

3.7 
5.0 
4.4 

3.6 
4.5 
4.1 

3.6 
4.5 
4.1 

3.8 
4.9 
4.4 

4.0 
4.8 
4.4 

 4.0 
4.5 
4.3 

4.0 
4.1 
4.1 

3.8 
3.8 
3.8 

3.7 
3.6 
3.7 

3.6 
3.2 
3.4 

3.8 
4.6 
4.2 

Kapalı  

Izgara Tabanlı 1 (I) 
12 (VIII) 
ORTALAMA 

3.4 
5.7 
4.6 

3.4 
5.6 
4.5 

3.4 
5.6 
4.5 

 3.3 
5.7 
4.5 

3.3 
5.7 
4.5 

 3.2 
5.5 
4.4 

 3.5 
5.7 
4.6 

3.5 
5.7 
4.6 

3.5 
5.6 
4.6 

3.4 
5.6 
4.5 

 3.3 
5.5 
4.4 

3.3 
5.5 
4.4 

3.3 
5.4 
4.4 

 3.3 
5.6 
4.5 

Yarı açık Serbest 2 (I) 
6 (III) 
11 (VII) 
ORTALAMA 

3.8 
3.3 
5.6 
4.2 

3.8 
3.2 
5.4 
4.1 

3.7 
3.0 
4.8 
3.8 

3.6 
3.0 
4.6 
3.7 

3.5 
2.8 
4.5 
3.6 

3.5 
2.8 
4.5 
3.6 

3.7 
3.0 
5.0 
3.9 

3.7 
2.9 
4.9 
3.8 

3.6 
2.7 
4.6 
3.6 

3.6 
2.5 
4.4 
3.5 

3.6 
2.2 
4.2 
3.3 

3.6 
2.0 
4.0 
3.1 

3.6 
2.0 
3.7 
3.1 

3.6 
2.7 
4.6 
3.6 

Açık Serbest 5 (III) 3.2 3.2 3.0 2.8 2.5 2.3 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 2.0 1.7 2.5 
Ortalama 4.0 3.9 3.7 3.6 3.4 3.4 3.6 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 2.9 3.5 
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Şekil 4.16’da gübre örneklerinde toplam azot değişimleri barınak tiplerine ve planlama 

sistemlerine göre gruplandırılarak verilmiştir.  
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Şekil 4.16 Araştırmanın yürütüldüğü kapalı ve bağlı duraklı hayvan barınaklarında azot ve fosfor 
değişimleri 
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Şekil 4.16’dan da görüldüğü gibi, farklı azot içeriklerine sahip gübre yığınlarından ve 

depolarından elde edilen gübre örneklerinde ilkbahar – yaz döneminde toplam azot 

oranında sürekli bir azalma görülmektedir. Gübre depoları, açıkta olduğundan, 

doğrudan hava koşullarından etkilenmektedir. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda depolama 

yapılarından oldukça hızlı bir şekilde azot kaybı meydana gelmektedir. Azot kaybının 

sürekli olduğu 15 numaralı barınakta herhangi bir gübre depolama yapısı 

bulunmamaktadır. Doğrudan toprak üzerinde biriktirilen gübreden zaman içerisinde 

fazla miktarda azot kaybı meydana gelmektedir. Nitekim araştırmanın azot seviyelerini 

izleme sürecinde (bir yıl) başlangıçtaki azot içeriği değerinden %92.7 oranında bir kayıp 

meydana gelmektedir. Yine toprak havuz biçiminde bir gübre depolama yapısı bulunan 

14 numaralı barınaktan elde edilen gübre örneklerinde başlangıçtaki azot değerinden 

%88.7 oranında bir kayıp meydana gelmektedir.  

İşletmeler arasında, başlangıç azot ve fosfor içerikleri birbirlerine yakın değerlerde iken, 

yemleme, hayvan ırkı ve depolama sistemlerinin farklı olmasından kaynaklanan 

değişimler meydana gelmektedir. Ayrıca şekilden görüldüğü üzere, toplam azot ve 

fosfor oranları aynı dönemlerde en az ve en fazla değerlerini aldığı görülmektedir. 

Bunun nedeni işletmelerde yeni yetiştiricilik sezonunun başlaması ve yoğun yemleme 

dönemine girilmesi olarak gösterilebilir. Aynı zamanda Yaz aylarında hayvanlar gündüz 

vakitlerinde barınak içerisinde bırakılmamaktadır. Bu nedenle gübre depolama 

yapılarına normal dönemlerdeki gibi gübre eklenmediğinden mevcut durumda sürekli 

bir azot ve fosfor kaybı meydana gelmektedir. Kapalı ve ızgara tabanlı barınaklardan 

alınan gübre örneklerinde azot içeriği 1 numaralı barınakta değişime uğramamış, 12 

numaralı barınakta ise %7.7’lik bir kayba uğramıştır. Aynı şekilde 1 numaralı barınakta 

fosfor kaybı %2.9 iken, 12 numaralı barınakta bu değer %1.8 olmaktadır. Görüldüğü 

gibi, ızgara tabanlı sistemlerde diğer barınak sistemlerine göre daha az oranda azot ve 

fosfor kaybı meydana gelmektedir. Bunun nedeni barınakta gübrelerin ızgaralar altında, 

betonarme depolarda depolanması olarak gösterilebilir. Fullhage et al. (2002) kapalı 

depolama yapılarında azot ve fosfor kaybının daha az olacağını bildirmektedir. Izgara 

tabanlı sistemlerde daha sıvı formda olan atıklarda azot ve fosfor miktarı da fazla 

olmaktadır. Katı gübre, yarı katı ve sıvı gübreye göre daha az besin değerine sahiptir. 
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Bunun nedeni, bitkinin alabileceği nitrat konsantrasyonunun daha az olmasıdır (Brundin 

and Rodhe 1994, Andersen et al. 1999). 

Şekil 4.17’de araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında bulunan farklı tipteki 

gübre depolama yapılarından meydana gelen azot ve fosfor kayıpları verilmektedir.  
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Şekil 4.17 Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki farklı gübre depolama 
yapılarından meydana gelen azot ve fosfor kayıpları 

Şekil 4.17’den de görüldüğü gibi, depolama yapısının farklı tipte olması gübre 

örneklerindeki azot değişimlerini de etkilemektedir. Betonarme havuz biçimindeki 

depolama yapısından meydana gelen %19.2’lik azot ve %4.3’lük fosfor kaybı (barınak 

4), 9 numaralı barınağın toprak havuz şeklindeki gübre depolama yapısından meydana 

gelen %51.1’lik  azot ve %38.5’lik fosfor kaybından ve 10 numaralı barınağın yan 

duvarları betonarme malzemeden, tabanı toprak olarak bırakılmış depolama havuzundan 

meydana gelen %42.1’lik azot ve %19.4’lük fosfor kaybından daha az olmaktadır. Şekil 

göre ızgara altındaki betonarme depolardan besin maddesi kaybı en az olurken, açık 

alanlara yığılan gübreden ve toprak havuzlarda depolanan gübreden fazla miktarda azot 
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ve fosfor kaybı meydana gelmektedir. Depolama yapılarının uygun yapılmaması veya 

hiç bulunmaması azot, fosfor ve diğer maddelerin çevreye yayılımını kolaylaştırıcı bir 

etken olmaktadır. Bu da çevre kirliliği tehlikesini beraberinde getirmektedir. 

Gübre özelliklerini belirlemek amacıyla seçilen hayvancılık işletmelerinden alınan 

gübre örneklerinde birim hacim ağırlıklarının (kg/m3) değişimi Çizelge 4.19’da 

verilmiştir. Çizelge 4.19’a göre, gübre örneklerinde ortalama birim hacim ağırlığı değeri 

1008±0.02 kg/m3 olmaktadır. Birim hacim ağırlıklarındaki değişim sınırları diğer 

parametrelerin değişim sınırları ile karşılaştırıldığında çok az olmaktadır. Bu değer ve 

araştırma süresince belirlenen tüm birim hacim ağırlık değerleri daha önce de 

açıklandığı gibi kuramsal temeller ve önceki çalışmalarda elde edilen 884-1400 kg/m3 

değerleri arasında olmaktadır. Gübre örneklerinde birim hacim ağırlık değerleri daha 

önce de belirtildiği gibi toplam katı madde miktarı ya da nem içeriği ile ters orantılı 

olarak bulunmuştur.  

Şekil 4. 18’de gübre örneklerinde birim hacim ağırlıklarındaki değişimler barınak 

tiplerine ve planlama sistemlerine göre gruplandırılarak verilmiştir.  

Şekil 4.18 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında birim hacim ağırlıklarındaki değişimler 
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Çizelge 4.19 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarına ait depolama alanlarında depolanan gübrelerin birim hacim ağırlıkları, kg/m3 

 

 

 

İşletmelere ilişkin Özellikler Aylar 
Barınak tipi Planlama 

sistemi 
Barınak no 
(İşletme no) 

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Ortalama 

Bağlı duraklı 4 (II) 
7 (IV) 
9 (VI) 
10 (VII) 
13 (IX) 
15 (X) 
ORTALAMA 

1120 
954 
981 
1026 
902 
962 
991 

1122 
967 
994 
1028 
909 
964 
997 

1126 
965 
996 
1030 
907 
961 
998 

1124 
958 
997 
1032 
906 
960 
996 

1125 
955 
997 
1032 
905 
958 
995 

1122 
955 
984 
1031 
904 
960 
993 

1100 
956 
985 
1025 
906 
962 
990 

1095 
957 
984 
1025 
902 
961 
990 

1100 
954 
984 
1025 
903 
961 
988 

1100 
955 
984 
1025 
905 
958 
988 

1120 
962 
984 
1024 
902 
956 
990 

1122 
964 
1103 
1024 
904 
955 
992 

1124 
963 
983 
1023 
901 
960 
992 

1115 
959 
997 
1027 
904 
960 
992 

 Serbest duraklı 8 (V) 1025 1026 1026 1028 1027 1025 1025 1024 1025 1025 1028 1025 1024 1026 
Serbest  3 (II) 

14 (IX) 
ORTALAMA 

942 
1120 
1031 

944 
1120 
1032 

946 
1124 
1035 

948 
1125 
1037 

951 
1126 
1039 

951 
1126 
1039 

948 
1121 
1035 

946 
1120 
1033 

942 
1120 
1031 

942 
1122 
1032 

940 
1122 
1031 

938 
1120 
1029 

940 
1120 
1030 

945 
1122 
1034 

Kapalı  

Izgara Tabanlı 1 (I) 
12 (VIII) 
ORTALAMA 

1124 
1280 
1202 

1125 
1280 
1203 

1128 
1281 
1205 

1126 
1281 
1204 

1126 
1280 
1203 

1125 
1278 
1202 

1126 
1280 
1203 

1125 
1280 
1203 

1126 
1282 
1204 

1125 
1283 
1204 

1204 
1306 
1205 

1203 
1305 
1205 

1204 
1305 
1205 

1144 
1286 
1204 

Yarı açık Serbest 2 (I) 
6 (III) 
11 (VII) 
ORTALAMA 

910 
906 
883 
900 

912 
910 
901 
908 

910 
910 
902 
907 

908 
912 
886 
902 

906 
910 
886 
901 

906 
910 
887 
901 

904 
906 
889 
900 

902 
906 
892 
900 

900 
902 
895 
899 

902 
902 
896 
900 

903 
902 
902 
902 

905 
903 
904 
904 

904 
905 
905 
905 

906 
907 
894 
902 

Açık Serbest 5 (III) 889 892 894 896 896 892 888 886 884 880 882 882 883 888 
Ortalama 1002 1006 1007 1006 1005 1004 1001 1000 1000 1000 1009 1017 1010 1008 
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Şekil 4.18‘e göre, kapalı ızgara tabanlı sistemlerde gübrenin birim hacim ağırlık 

değerleri diğerlerine göre daha fazladır. Bunu sırasıyla kapalı serbest, serbest duraklı, 

bağlı duraklı, yarı açık ve açık serbest sistemler izlemektedir. Kapalı ızgara tabanlı 

sistemlerde hayvanların katı ve sıvı gübresi doğrudan ızgara altındaki depolara 

iletilmektedir. Burada bulunan atıklar sıvı veya sıvıya yakın bir durumdadırlar. Nitekim 

gübre örneklerinin nem içeriğinin belirlenmesi sonucunda da çizelge ‘de de belirtildiği 

üzere ızgara tabanlı sistemlerde atıklar sıvı bir biçimde elde edilmektedir. Bu nedenle de 

birim hacim ağırlıkları diğer sistemlere göre fazla olmaktadır. bunun yanında açık 

serbest sistemlerden elde edilen atıklarda sıvı kısım yüzey akışla, yağışla ve diğer 

etkenlerle uzaklaştığı için atıklar daha katı bir biçimde olmaktadır. böylece de birim 

hacim ağırlıkları azalmaktadır. Bunun yanı sıra açık ve yarı açık sistemlerde hayvan 

gübresine toprak, yem artıkları ve benzeri atıkların da karışma riski çok fazla 

olduğundan elde edilen atıklar diğer sistemlere göre daha katı bir biçimde olmaktadır. 

bu nedenle şekilden de anlaşıldığı üzere yarı açık ve açık serbest sistemlerden alınan 

gübre örneklerinde belirlenen birim hacim ağırlık değerleri hemen hemen birbirine 

yakın olmaktadır. Bağlı duraklı, serbest duraklı ve kapalı serbest sistemlerde elde edilen 

gübrelerin birim hacim ağırlık değerleri de birbirine yakın olmasına rağmen aradaki 

farklılıklar istatistiksel açıdan önemli olarak bulunmuştur. Bunun nedeni, hayvanların 

farklı ırklardan oluşu, yem çeşidinin işletmeden işletmeye değişimi ve en önemlisi de 

gübrenin barınak içerisinden toplanma sisteminin barınak planlama sistemlerine ve 

barınak tiplerine göre değişmesi olarak açıklanmaktadır.  

Gübre özelliklerini belirlemek amacıyla seçilen hayvancılık işletmelerinden alınan 

gübre örneklerinde toplam katı madde oranlarının değişimi Çizelge 4.20’de verilmiştir. 

Çizelge 4.20’ye bakıldığında daha önce de açıklandığı üzere, ızgara tabanlı 

sistemlerdeki depolardan (1ve 12 numaralı barınak) ve sulandırılma yapılan gübre 

depolama yapılarından (8 numaralı barınak) alınan gübre örneklerinde toplam katı 

madde miktarları %2.1, %1.7 ve %4.0 olarak bulunmuştur. Diğer sistemlerde ise %8.1 

ile %53.0 arasında değişmektedir. 
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Çizelge 4.20 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarına ait depolama alanlarında depolanan gübrelerin toplam katı madde içerikleri, % 

 

 

 

İşletmelere ilişkin Özellikler Aylar 
Barınak tipi Planlama 

sistemi 
Barınak no 
(İşletme no) 

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Ortalama 

Bağlı duraklı 4 (II) 
7 (IV) 
9 (VI) 
10 (VII) 
13 (IX) 
15 (X) 
ORTALAMA 

8.2 
11.8 
10.5 
11.3 
14.2 
11.0 
11.2 

7.4 
11.6 
9.6 
10.2 
13.5 
10.7 
10.5 

8.3 
12.0 
10.7 
11.5 
13.3 
10.9 
11.1 

8.7 
12.2 
10.8 
11.6 
13.6 
11.2 
11.4 

7.1 
11.8 
8.6 
10.2 
13.2 
10.8 
10.3 

8.6 
12.0 
10.0 
11.3 
13.8 
11.4 
11.2 

8.9 
12.5 
10.4 
11.6 
14.0 
11.6 
11.5 

9.2 
12.8 
11.1 
12.0 
13.5 
12.1 
11.8 

8.7 
12.7 
10.4 
11.7 
12.2 
11.8 
11.3 

6.9 
11.4 
8.6 
9.8 
11.4 
8.9 
9.5 

8.1 
12.3 
10.0 
10.2 
11.8 
9.4 
10.3 

6.8 
11.6 
8.9 
9.7 
10.9 
8.7 
9.4 

7.9 
11.8 
9.5 
9.5 
11.6 
9.0 
9.9 

8.1 
12.0 
9.9 
10.8 
12.8 
10.6 
10.7 

 Serbest duraklı 8 (V) 4.2 3.4 4.3 4.7 3.0 4.5 4.8 5.2 4.6 2.9 4.0 2.7 3.9 4.0 
Serbest  3 (II) 

14 (IX) 
ORTALAMA 

10.3 
8.8 
9.6 

9.4 
7.8 
8.6 

10.4 
8.6 
9.5 

10.5 
8.8 
9.7 

9.2 
7.2 
8.2 

10.4 
8.6 
9.5 

10.7 
9.1 
9.9 

11.2 
9.5 
10.4 

10.6 
9.0 
9.8 

9.0 
7.7 
8.4 

10.0 
7.9 
9.0 

8.8 
7.4 
8.1 

9.7 
7.5 
8.6 

10.0 
8.3 
9.2 

Kapalı  

Izgara Tabanlı 1 (I) 
12 (VIII) 
ORTALAMA 

1.8 
2.0 
1.9 

2.0 
1.8 
1.9 

2.2 
2.1 
2.2 

2.3 
2.2 
2.3 

2.3 
1.8 
2.1 

2.4 
2.0 
2.2 

2.3 
2.1 
2.2 

2.3 
2.2 
2.3 

2.2 
1.4 
1.8 

2.0 
1.1 
1.6 

2.0 
1.0 
1.5 

1.8 
0.9 
1.4 

1.7 
1.2 
1.5 

2.1 
1.7 
1.8 

Yarı açık Serbest 2 (I) 
6 (III) 
11 (VII) 
ORTALAMA 

12.2 
13.5 
13.6 
13.1 

11.4 
12.1 
13.4 
12.3 

12.3 
13.2 
13.6 
13.0 

12.7 
13.6 
14.0 
13.4 

11.0 
12.3 
13.4 
12.2 

12.5 
12.5 
13.6 
12.9 

12.8 
13.8 
13.8 
13.5 

13.1 
14.2 
13.4 
13.6 

12.6 
13.4 
12.5 
12.8 

10.8 
11.5 
11.8 
11.4 

12.0 
13.0 
12.2 
12.4 

10.7 
11.7 
11.8 
11.4 

11.8 
12.7 
12.0 
12.2 

12.0 
12.9 
13.0 
12.6 

Açık Serbest 5 (III) 53.4 52.6 53.3 53.8 52.1 53.6 53.8 54.3 53.5 51.7 53.2 51.4 52.6 53.0 
Ortalama 12.5 11.8 12.4 12.7 11.6 12.5 12.8 13.1 12.5 11.0 11.8 10.9 11.5 12.1 
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Araştırmanın yürütüldüğü hayvancılık işletmelerinden elde edilen gübrelerin katı, yarı 

katı veya sıvı olma özelliğine göre atık yönetim sistem elemanlarının tasarlanması 

gerekmektedir. 

Şekil 4.19’da gübre örneklerinde toplam katı madde oranlarındaki değişimler barınak 

tiplerine ve planlama sistemlerine göre gruplandırılarak verilmiştir.  
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Şekil 4.19 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında toplam katı madde değişimler 

Şekil 4.19’dan da görüldüğü gibi açık ve serbest sistemlerde toplam katı madde miktarı 

diğer sistemlere göre fazla olmaktadır. Her bir gübre depolama yapısında zamana bağlı 

olarak toplam katı madde miktarlarında meydana gelen değişim önemli olarak 

bulunmamasına rağmen işletmelerin birbirilerinden olan farkları önemli olarak 

bulunmuştur. Daha önce de sözü edildiği gibi barınak planlama sistemleri ve barınak 

tipleri gübrenin bu özelliğine doğrudan etki etmektedir. 
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4.3.4 Atık toplama ve iletim sistemlerinin yeterliliği 

Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvan barınaklarında ortaya çıkan atıkların 

toplanması ve iletimi barınak planlama sistemleri ile doğrudan ilgili olmaktadır.  

Bağlı duraklı barınaklarda atıkların toplanması ve depolama yapısına iletilmesinde 

idrar kanallarından yararlanılmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü 206 bağlı duraklı 

hayvan barınağının %51’inde (105 adet) atıkların dışarı alınmasında idrar kanalları 

kullanılmaktadır. İdrar kanalı bulunan barınakların %61.9’unda (65 adet) duraklar dışa 

bakacak biçimde düzenlenmiştir (Şekil 4.20).  

Şekil 4.20 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında idrar kanallarının düzenlenmesi  

Bu durumda ortadaki servis yolları idrar kanallarının temizlenmesinde kullanılmaktadır. 

Diğer bağlı duraklı barınaklarda ise duraklar birbirine bakacak biçimde 

yerleştirildiğinden pencere önlerinde bırakılan servis yolları idrar kanallarının 

temizlenmesinde kullanılmaktadır (Şekil 4.21). İdrar kanalı bulunan barınakların 

%4.8’inde kanalların temizlenmesi için herhangi bir servis yolu bırakılmamıştır. Bu tip 

barınaklarda idrar kanalları pencere önünde ve duraklar da hayvanlar içe doğru bakacak 

biçimde bulunmaktadırlar.  
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Şekil 4.21 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında idrar kanalı sonlarında oluşturulana çıklıklar 

Bağlı duraklı hayvan barınaklarının %68’inde (140 adet) atıklar, idrar kanalı ve servis 

yolu sonlarında bırakılan, boyutları 40×40 cm ile 100×100 cm arasında değişen 

açıklıklardan doğrudan gübre depolama yapısına veya depolama alanına iletilmektedir 

(Şekil 4.22).   

Şekil 4.22 İdrar kanallarının duvar kenarlarında düzenlendiği barınak. 
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İdrar kanalı genişlikleri 0.15 ile 0.50 m arasında değişmektedir. İdrar kanalı 

genişliklerini Olgun (1991) 0.30 m ile 0.50 m arasında, Anonymous (1998) ve 

Anonymous (1996) ortalama olarak 0.40 m olarak önermektedirler. Buna göre idrar 

kanalı bulunan bağlı duraklı barınakların %84.7’sinde idrar kanalı boyutları 0.30 m’nin 

altında kalmaktadır. İdrar kanalı derinlikleri servis yolu tarafında 0.10 m ile 0.15 m 

arasında, dikilme platformu tarafında ise 0.20 m ile 0.30 m arasındadır. İdrar kanalı 

derinliği, Anonymous (1996) ve Anonymous (1998)’da ortalama olarak 0.30 m, Olgun 

(1991)’da sırasıyla 0.25 m ile 0.40 m ve 0.25 m ile 0.45 m olarak bildirilmektedir. Buna 

göre idrar kanalı bulunan bağlı duraklı barınaklarda servis yolu tarafındaki idrar kanalı 

derinlikleri literatür değerlerine uymamaktadır. Dikilme platformu tarafında bırakılması 

gereken derinlik değerine uygun olan barınak sayısı ise 35 adettir (%33.3). Bağlı duraklı 

barınakların %29.1’inde (60 adet) idrar kanallarının üzeri ızgara malzeme ile 

kapatılmıştır. Izgara altına düşen sıvı gübre kanallar aracılığıyla depolama yapısına 

iletilirken, ızgara üzerinde kalan katı gübre ise insan gücü ile kürek kullanarak barınak 

dışına sıyrılmaktadır. Ancak bu temizlik işlemi barınakların temiz kalmasını yeterince 

sağlayamamaktadır. Büyük kapasiteli barınaklarında el arabası ve kürek kullanılarak 

yapılan temizlik yeterli olmamaktadır. Özellikle 100 baş ve üzeri barınaklarda katı 

gübrenin alınmasında, otomatik sıyırıcı sistemlerin kullanılması ya da ön ve arka 

yüklemeli ve sıyırıcı sistem donanımlı traktörlerin kullanılması hem işgücü hem de 

zamandan tasarruf sağlanmaktadır (Anonymous 2005b). Şekil 4.23’te hayvanların bağlı 

olarak bulunduğu bir barınakta idrar kanallarının düzenlenmesi gösterilmektedir.  

Şekil 4.23 İdrar kanallarının duvar kenarlarında olduğu bağlı duraklı barınak. 
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Balaban ve Şen (1988)’de bildirildiğine göre dikilme platformuna idrar kanalına doğru 

%1 eğim verilmelidir. Dikilme platformu bulunan bağlı duraklı barınakların (182 adet) 

%54.9’unda bu eğim verilmiştir. İdrar kanalı bulunan barınakların %64.8’inde idrar 

kanalına uzunluğu boyunca %1-2 eğim verilmiştir. Olgun (1991) tarafından 

bildirildiğine göre idrar kanalına uzunluğu boyunca %1-2 eğim verilmelidir.  

İdrar kanalı bulunmayan bağlı duraklı barınaklarda ortaya çıkan atıklar insan gücü ile el 

arabası, kürek kullanılarak barınak dışına çıkartılmaktadır. Barınaklar su kullanılarak 

temizlenmekte ve barınak dışına çıkartılırken sıvılaşmış bir biçimde çevreye 

yayılmaktadır. İdrar kanalı bulunan bağlı duraklı barınaklarda da temizlik için su 

kullanılmakta ve kullanılan su kanal sonlarında bırakılan açıklıklardan gübre ve diğer 

atıklarla birlikte depolama alanlarına ya da depolama havuzlarına karışmaktadır. Bu 

işlem sırasında depolama alanlarına fazla miktarda sıvı ulaşmakta ve toprağa kolayca 

sızmaktadır. Bunun yanında arazi çalışmaları sırasında bazı işletmelerin çevresinde 

atıklardan yayılan sıvı kısımların yüzeyde göllenmeler meydana getirdiği de 

görülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü işletmelerin %39.3’ü barınaklarda ortaya çıkan 

sıvı atıkları doğrudan çevredeki yüzey su kaynaklarına boşalttıkları belirlenmiştir. Bu 

durum su kaynaklarının kirlenmesine yol açmaktadır.        

Araştırmanın yürütüldüğü bağlı duraklı barınaklarda taban malzemesi olarak beton ve 

sıkıştırılmış toprak kullanılmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü bağlı duraklı 

barınakların % 49.5’inde (102) taban malzemesi olarak beton kullanılmıştır. Taban 

malzemesi beton olan bağlı duraklı barınaklarda barınak dışına doğru eğim verilen 

barınakların oranı %25.2 (52 adet)’dir. Bağlı duraklı barınakların %21.4’ünde (44 adet) 

servis yollarından idrar kanalarına doğru %1-2 eğim verilmiştir. Van Horn et al. (1994) 

tarafından bildirildiğine göre sert zeminli barınaklarda barınak tabanından idrar 

kanalarına doğru %4’ten fazla olmamak üzere eğim verilmesi gübrelerin kanala 

akmasını kolaylaştırmaktadır. Barınak tabanı her zaman kuru kalmalıdır. Fulhage and 

Pfost (1999c) barınak tabanı için en uygun malzemenin beton malzeme olduğunu ve 

beton zemin kalınlığının en az 10 cm olması gerektiğini bildirmektedirler. 
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Serbest duraklı barınaklarda, servis yollarından gübrenin sıyrılarak dışarı çıkartılması 

sağlanmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü toplam 268 adet hayvan barınağının yalnızca 

3’ü serbest duraklı sistemde planlanmıştır. Bu sistemlerin uygulandığı barınakların 

tümünde taban beton malzeme ile kaplanmıştır. Dikilme platformlarından servis 

yollarına doğru %1 ve %2 eğim verilmiştir. hayvanını gübresinin doğrudan servis 

yollarına düşmesi sağlanmaktadır. Ancak daha önce de belirtildiği gibi durak 

boyutlarının olması gereken değerlerden daha kısa planlanmış olması sonucunda 

hayvanın gübresi durak içerisinde kalmaktadır. Bu şekilde barınak temizliği verimli 

olmamakta ve hayvanlar sürekli kirli kalmaktadır. Serbest duraklı barınaklarda ayrı bir 

yemleme alanı ve süt sığırları için ayrı bir sağım yeri planlanması gereklidir 

(Anonymous 1998). Barınak içerisinde planlanan yemleme alanlarından hayvan 

gübresinin uzaklaştırılması için yemleme uzunluğu boyunca gübre kanalları 

yapılmalıdır. Bunun yanında sağım tesislerinden gelen atık suların da ayrı bir biçimde 

toplanarak sıvı gübre depolama yapısına iletilmesi gerekmektedir (Anonymous 1996). 

Araştırmanın yürütüldüğü serbest duraklı barınaklarda sağım tesislerinden gelen atık 

sular için ayrı bir toplama sistemi planlanmamıştır. Barınak içerisinden gübrenin 

temizliği aynı bağlı duraklı sistemlerde olduğu gibi insan gücü ile kürek ve el arabaları 

kullanılarak yapılmaktadır. Servis yollarının genişliği 1.5 m ile 2.8 m arasında 

değişmektedir. Serbest duraklı barınakların ikisinde yemleme uzunluğu boyunca gübre 

kanalları bulunmaktadır. Ancak bu kanalların genişliği ve derinliği gübrenin toplanması 

için yeterli olmamaktadır. Nitekim arazi çalışmaları sırasında yapılan ölçümler 

sonucunda gübre kanallarının genişliğinin 0.20 m ile 0.30 m arasında ve derinliklerinin 

de 0.20 m ile 0.30 m arasında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kanal çevresinin sürekli kirli 

oluşu da kanalların yetersiz boyutlarda olduğunu göstermektedir. Kanallara barınak 

dışına doğru %1 oranında eğim verilmiştir. Ancak derinlik ve genişlik boyutları uygun 

olmadığından gübrenin kanallarda yeterince akması sağlanamamaktadır. Barınak 

temizliği için fazla miktarda su ve insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Bu 

sistemlerde de bağlı duraklı sistemlerde olduğu gibi barınak sonlarında bulunan 50*50 

cm ile 100*100 cm boyutlarındaki açıklıklardan barınağa bitişik durumda bulunan 

depolama havuzlarına gübre iletilmektedir.  
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Izgara tabanlı sistemlerde, gübre doğrudan ızgara altındaki kanal ya da depolama 

yapılarına iletilmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının yalnızca 9’u 

kapalı ve ızgara tabanlı sistemde planlanmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü ızgara tabanlı 

barınakların 4’ü servis yolları ızgara tabanlı, 5’i ise hayvanların dinlendiği alanların 

ızgara tabanlı olduğu barınaklardır. Servis yolları ızgara tabanlı olan sistemlerde 

hayvanların dinlenme alanları beton malzeme ile kaplanmıştır (Şekil). Bu sistemde 

planlanmış barınaklarda ızgara altında 0.40 m ile 0.65 m arasında değişen 

derinliklerinde kanal bulunmaktadır. Bu kanallar barınak dışında bulunan ana toplama 

kanalına oradan da depolama havuzuna iletilmektedir. Hayvanların dinlenme alanının 

ızgara tabanlı yapıldığı barınaklarda ise ızgaralar altında 1.20 m ile 1.70 m 

derinliklerinde betonarme depolama yapısı bulunmaktadır (Şekil 4.24). Burada biriken 

gübre, açıklıklar yardımıyla barınak dışında bulunan depolama havuzuna iletilmektedir.   

 

Şekil 4.24 Araştırmanın yürütüldüğü dinlenme alanları ve servis yolları ızgara tabanlı barınaklar  

Izgara malzemesi olarak tüm ızgara tabanlı barınaklarda betonarme kullanılmaktadır. 

Izgara genişlikleri 12 cm ile 18 cm arasında değişmektedir. Izgara yüksekliği 12 cm ile 

20 cm arasında değişmektedir. Anonymous (1996)’da ızgara genişliği 12 cm ile 15 cm 

arasında, ızgara alt genişliği 7.5 cm, ızgara yüksekliğinin 180 cm ile 300 cm arasında 

değişen ızgara uzunluğuna göre 15 cm ile 17.5 cm arasında olması gerektiği 

bildirilmektedir.  Izgara genişliği 18 cm olan barınakta gübrenin ızgara altındaki 

kanallara akması ızgaralar çok geniş olduğundan tam olarak sağlanamamaktadır. 
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Araştırmanın yürütüldüğü ızgara tabanlı barınakların 3’ünde ızgaralar trapez kesitlidir. 

Diğerlerinde ise kare kesitlidir. Trapez kesitli ızgaralar gübrenin aşağıdaki kanallara 

akmasını kolaylaştırmaktadır. Trapez kesitli ızgaraların alt genişlikleri 5-10 cm 

olmaktadır. Izgaralar Yine Anonymous (1996)’da ızgaralar arasında bırakılacak 

mesafenin 35 cm ile 45 cm arasında ve duvarla ilk ızgara arasında 35 cm ile 75 cm 

mesafe olması gerektiği bildirilmektedir. Ayrıca ızgaralar, uzun yan duvarlara paralel 

olarak yerleştirilmelidir. Yemlikler ızgara tabanlı barınaklarda sert zemin üzerine 

yerleştirilmelidir. Suluklar ise ızgara üzerine konulmalıdır. Izgaralı servis yolları ile 

hayvanların dinlenme alanları arasında 2.5 cm ile 5.0 cm yüksekliğinde eşik 

yapılmalıdır. Araştırmanın yürütüldüğü ızgara tabanlı sistemli barınakların hepsinde 

ızgaralar duvara bitişik olarak yerleştirilmiştir. Yalnızca barınakların 2’sinde ızgaralar 

ile sert zemin arasında eşik planlanmıştır.   

Araştırmanın yürütüldüğü ızgara tabanlı barınaklarda atıkların toplanması diğer 

barınaklara göre daha randımanlı görülse de, ızgara boyutlarının yetersiz olduğu 

barınaklarda yine insan gücü ile barınaklardan gübre temizliği yapılmaktadır.  

Kapalı ve serbest sistemli barınaklarda gübre temizliği, barınak tabanından gübrenin 

insan gücü, kürek ve su yardımıyla dışarı alınması ile sağlanmaktadır. Tabanı  

sıkıştırılmış toprak olarak bırakılan barınaklarda (8 adet) gübrenin temizlenmesi 

sırasında oldukça fazla miktarda çamur oluşmaktadır (Şekil 4.25). Barınak tabanına dışa 

doğru yeterli eğimin verilmemesinden dolayı barınak içerisinde de su birikintileri 

oluştuğu gözlenmiştir.  

Tabanı beton olan barınaklarda ise bu sorun oluşmamaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü 

barınakların 17’si kapalı ve serbest sistemli olarak planlanmıştır. Bu sistemde 

planlanmış barınakların 9’unda taban beton malzemedendir. Ancak bu barınakların  

tabanı inşa edilirken dışa doğru eğim verilmediğinden yine su birikintileri ve çamur 

oluşmaktadır. Yalnızca 5 adet barınakta dışa doğru %2’lik bir eğim verilmiştir. Serbest 

sistemli barınakların 10’unda hayvanlar 15 ile 30 baş arasında değişen sayılarda grup 

bölmelerinde barındırılmaktadırlar. Bu barınakların 6’sında hayvanların dinlenme 

alanlarından servis yollarına doğru %1 ile %2 eğim verilmiştir. Barınakların 3’ünde ise 



 215

dinlenme alanından duvar – pencere tarafına doğru %2’lik bir eğim verilmiştir. Gübre, 

duvar önlerinde yapılan kanalcıklar aracılığıyla barınak sonlarında bulunan 

açıklıklardan depolama yapısına iletilmektedir. Ancak bu sistemde hayvanlar oldukça 

kirli kalmaktadırlar. Barınak temizliği verimli olmamaktadır. Diğer kapalı ve serbest 

barınaklarında (7 adet) hayvanlar bir bölme ile birbirlerinden ayrılmamıştır. Gübre 

temizliği insan gücü ile kürek ve su kullanılarak yapılmakta ve el arabası kullanılarak 

barınak dışındaki depolama yapısına taşınmaktadır. 

Şekil 4.25 Araştırmanın yürütüldüğü tabanı toprak olarak bırakılmış serbest barınak.  

Yarı açık ve serbest sistemli barınaklarda gübre temizliği kapalı olan dinlenme 

alanlarından, açıkta bulunan gezinme ve yemleme alanlarından yapılmaktadır (Şekil 

4.26).  

Şekil 4.26 Araştırmanın yürütüldüğü yarı açık serbest barınak 
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Araştırmanın yürütüldüğü barınakların 26’sı yarı açık ve serbest sistemde planlanmıştır. 

Bu barınakların 16’sında üç tarafı kapalı ve bir tarafı açık olan dinlenme alanlarının 

tabanı sıkıştırılmış toprak olarak bırakılmıştır. Bu alanlardan gezinme alanına doğru 

eğim verilen barınak sayısı 14’tür. Eğim derecesi %1 ile %3 arasında değişmektedir. 

Kapalı serbest sistemlerdeki çamur oluşumu bu sistemlerde de görülmektedir. Tabanı 

beton kaplamalı barınaklarda  (10 adet) barınak içerisi nispeten daha temiz kalmaktadır. 

Yarı açık ve serbest sistemli barınakların 12’sinde dinlenme alanlarından toplanan gübre 

gezinme alanlarına yayılmaktadır (Şekil  4.27). Buradan, 3 ay  ile 12 ay gibi değişen 

sürelerde toplanarak depolama yapılarına taşınmakta ya da depolama alanlarına 

yığılmaktadır. Gezinme alanlarının uzun kenarı boyunca açılan kanallarla açık 

alanlardan gübrenin toplanması barınakların yalnızca 4’ünde sağlanmaktadır. Ancak 

kanalların toprak olarak bırakılması ve sızmaya karşı herhangi bir önlemin alınmaması 

bu sistemi de başarısız kılmaktadır. Diğer barınaklarda ise gelişigüzel bir şekilde gübre 

açık alanlardan toplanmakta ve yine bu alana yığılmaktadır. 

Şekil 4.27 Araştırmanın yürütüldüğü yarı açık sistemlerde gübrenin toplanması 

Açık ve serbest sistemli barınaklarda gübre temizliği hayvanların dinlenme, yemleme 

ve bakımlarının yapıldığı alanlardan yapılmaktadır (Şekil 4.28). Araştırmanın 

yürütüldüğü 7 adet açık ve serbest sistemli büyükbaş hayvan barınağının hiç birinde 

gübrenin toplanması için yapılan kanal ve benzeri bir yapıya rastlanmamıştır. Gübre, 6-

12 ay gibi değişen sürelerde toprak üzerinde biriktirilmekte daha sonra da kepçeler 
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aracılığıyla toplanarak açık alanlarda veya depolama havuzlarına yığılmaktadır. 

Anonymous (1996)’da açık sistemlerde gübrenin toplanması için hayvanların 

bulunduğu alanlardan gübre havuzlarına doğru en fazla %4 eğim verilmeli, sıvı atıkların 

kanallar yardımıyla havuzlarda toplanması sağlanırken, zemin üzerinde kalan katı 

gübrenin de araçlarla sıyrılarak katı gübre depolama yapılarına iletilmesi sağlanması 

gerektiği bildirilmektedir.   

 

Şekil 4.28 Araştırmanın yürütüldüğü açık sistemli barınak 

Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvan barınaklarından atıkların toplanması ve 

iletimi uygulamaları birkaç işletme dışında yetersiz kalmaktadır. 

4.3.5 Atık depolama yapılarının yeterlilikleri 

Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında gübrenin ve diğer hayvansal atıkların 

depolanması; barınak etrafındaki açık alanlarda, barınak ile bağlantılı ya da barınak 

yakınında toprak veya betonarme depolama havuzunda veya ızgara tabanlı barınaklarda 

ızgara altındaki depolama yapılarında biriktirme şeklinde olmaktadır. Çizelge 4.21’de 

araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının depolama yapılarına ilişkin bilgiler 

özetlenmektedir.  
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Çizelge 4.21 Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvan barınaklarının gübre depolama yapılarına ilişkin 
özellikler 

Depolama Yapısı Sayısı İşletme 
grubu Besi İşletmeleri Süt İşletmeleri Kombine 

İşletmeler 

Toplam  

10-29 9 depo yok  
1 ızgara altı depo 
2 betonarme havuz 
3 toprak havuz 

8 depo yok  
 
2 betonarme havuz 
9 toprak havuz 

15 depo yok  
 
 
8 toprak havuz 

32 depo yok  
1 ızgara altı depo 
4 betonarme havuz 
20 toprak havuz 

30-59 18 depo yok 
20 betonarme havuz 
9 toprak havuz 

 
6 betonarme havuz 
 

 
3 betonarme havuz 
6 toprak havuz 

18 depo yok 
29 betonarme havuz 
15 toprak havuz 

60-99 12 depo yok  
1 ızgara altı depo 
5 betonarme havuz 
7 toprak havuz 

 
 
2 betonarme havuz 
5 toprak havuz 

 
 
6 betonarme havuz 
 

12 depo yok 
1 ızgara altı depo 
13 betonarme havuz 
12 toprak havuz 

100-399 8 depo yok  
2 ızgara altı depo 
8 betonarme havuz 
62 toprak havuz 

   
1 ızgara altı depo 
 
6 toprak havuz 

8 depo yok  
3 ızgara altı depo 
8 betonarme havuz 
68 toprak havuz 

400-999 4 depo yok  
4 ızgara altı depo 
8 betonarme havuz 
7 toprak havuz 

  4 depo yok  
4 ızgara altı depo 
8 betonarme havuz 
7 toprak havuz 

1000 -  1 toprak havuz   1 toprak havuz 
Toplam  51 depo yok  

8 ızgara altı depo 
43 betonarme havuz 
89 toprak havuz 

8 depo yok  
- 
10 betonarme havuz 
14 toprak havuz 

15 depo yok  
1 ızgara altı depo 
9 betonarme havuz 
20 toprak havuz 

74 depo yok  
9 ızgara altı depo 
62 betonarme havuz 
123 toprak havuz 

 

Çizelge 4.21’e göre, toplam 268 adet hayvan barınağından %27.6’sında bir gübre 

depolama yapısı bulunmamaktadır. Izgara altı depo sistemini kullanan barınaklar %3.4, 

betonarme depolama havuzlu barınaklar %7.4, betonarme duvarlı tabanı toprak havuzlar 

%15.7 ve toprak depolama havuzu kullanan barınaklar ise %45.9 oranındadır.  Besi 

hayvancılığı yapılan hayvan barınaklarının %26.7’sinde gübre depolama yapısı 

bulunmamaktadır. Izgara altı deposu olan barınakların oranı %4.2, Betonarme depolama 

havuzlu barınakların oranı %22.5 ve toprak depolama havuzlu barınakların oranı ise 

%46.6 olmaktadır. Süt hayvancılığı yapılan hayvan barınaklarının %25’inde gübre 

depolama yapısı bulunmamaktadır. Betonarme depolama havuzlu barınakların oranı 

%31.2 ve toprak depolama havuzlu barınakların oranı ise %43.8 olmaktadır. Kombine 

hayvancılık yapılan hayvan barınaklarının %33.3’ünde gübre depolama yapısı 

bulunmamaktadır. Izgara altı deposu olan barınakların oranı %2.2, Betonarme depolama 

havuzlu barınakların oranı %20.0 ve toprak depolama havuzlu barınakların oranı ise 

%44.5 olmaktadır. 
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Toprak depolama havuzları ise yan duvarlarına literatürde belirtilen eğim değerleri  

uygulanmadan gelişigüzel açılmış çukurlar şeklindedir. Wright et al. (2004), toprak 

havuzların iç yanal eğimlerinin 1/2-1/3 aralığında olması gerektiğini bildirmektedir. 

Toprak havuzlara %2 ile %12 aralığında eğim verildiği belirlenmiştir. Feldmann and 

Armstrong (2002) toprak havuzların depolama sürelerinin maksimum 90 gün olarak 

bildirmektedirler. Araştırmanın yürütüldüğü toprak depolama havuzlarında depolama 

süresinin en az 90 gün, en fazla bir yıl olduğu belirlenmiştir. Toprak depolama 

havuzlarının tabanlarında da sızmaya karşı hiçbir önlem alınmamıştır (Şekil 4.29). 

 

Şekil 4.29 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında toprak depolama havuzu 

Izgara altı depolama yapıları, araştırmanın yürütüldüğü hayvancılık işletmelerinde diğer 

depolama koşullarına göre nispeten daha uygun olduğu söylenebilir. Bu depolama 

yapılarının tabanı betonarme kaplı olduğundan sızmalara karşı diğer depo tiplerine göre 

avantajlıdır. Ancak araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında ızgara altı 

depolarının elde edilen gübre üretimini depolayacak kapasitede yapılmadığı 

belirlenmiştir. Nitekim bu tip depoları kullanan kişilerden edinilen bilgilere göre ortaya 

çıkan gübrenin yalnızca bir bölümünün ızgara altında depolanmaktadır. Kalan büyük 

kısmı ise çevre arazilere yayılmaktadır. Izgara altı depoların yükseklikleri 5 adet 

dinlenme alanları ızgara tabanlı hayvan barınağında 1.20 m ile 1.70 m arasında 

değişmektedir. Bu depoların etkin bir biçimde çalışması için en az, bir insanın içerde 

rahatça çalışabileceği yüksekliği sağlamak gerekmektedir. 
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Araştırmanın yürütüldüğü gübre depolama yapılarının boyutsal özellikleri çizelge 

4.22’de verilmektedir.  

Çizelge 4.22 Araştırmanın yürütüldüğü alanda hayvan barınaklarına ait gübre depolarının boyutsal 
özellikleri, m 

Gübrelik Boyutları Duvar Boyutları İşletme 
grubu Genişlik  Uzunluk Yükseklik Genişlik 

10-29 5.0-7.0 5.0-10.0 1.0-1.5 0.50 
30-59 5.0-10 7.0-12.0 1.5-1.8 0.50 
60-99 15.0-20.0 15.0-20.0 1.5-2.0 0.50-0.75 
100-399 25.0-50.0 32.0-60.0 2.2-2.5 0.50-0.75 
400-999 35.0-60.0 40.0-82.0 2.2-3.2 0.50-0.75 
1000 45.0-60.0 50.0-75.0 2.5-3.0 0.50-0.75 

Çizelge 4.22’ye göre, araştırmanın yürütüldüğü atık depolama yapılarının genişlikleri 

5.0 m ile 60.0 m arasında değişmektedir. Depolama yapılarının uzunlukları ise 5.0 m ile 

82.0 m arasında değişmektedir. Depo duvarlarının yükseklikleri 1.0 m ile 3.2 m ve 

genişlikleri ise 0.50 m ile 0.75 m arasında değişmektedir. Atık depolama yapılarının 

boyutları bir yetiştirme periyodunda hayvan barınaklarında ortaya çıkan atıkların 

tamamını depolayacak şekilde belirlenmelidir. Avrupa Birliği ülkelerinde minimum 

depolama süresi 270 gün iken, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise bu değer 180 gün 

olarak belirlenmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvan barınaklarında 

mevcut depolama yapıları ortaya çıkan atıkların depolanmasında yetersiz kalmaktadır. 

Ortalama olarak bir hayvandan elde edilen günlük gübre miktarı daha önce belirlenen 

38.4 kg olarak alındığında, araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının %93.7’sinin 

depolama yapısı kapasitesi konusunda yetersiz kaldığı belirlenmiştir.  

Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarında gübre depolama yapılarında gübrenin 

depolanma süresi 3-6-12 ay ya da daha fazla olmaktadır. Depolama süresi bir kaç 

işletme dışında, araştırmanın yürütüldüğü hiçbir işletmede tam olarak belirgin değildir. 

Depolama süresinin belirgin olmaması, depolama yapısının yetersizliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Belirli depolama süresinde elde edilecek toplam gübrenin hesaplanarak 

depolama yapısının kapasitesi belirlenirse, depolama süresi boyunca depolama 

kapasitesi gereksinimleri karşılayacaktır. Atık yönetim sisteminin uygulanmasındaki en 

büyük sorun depolama sırasında yaşanmaktadır (Şekil 4.30).  
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Şekil 4.30 Araştırmanın yürütüldüğü Çubuk Tahtayazı Köyünde gübrenin toplandığı bölüm.  

Yetersiz depo kapasitesi, depolama yapılarının sızdırmazlık, taban suyu seviyesinin göz 

önüne alınmaması gibi inşaat özelliklerine uygun yapılmaması uygulamada karşılaşılan 

en önemli sorunlardır. Sızdırmaz özelliğine dikkat edilmeden yapılan depolama yapıları 

kısa süre içerisinde toprak ve su kaynaklarını önemli ölçüde kirletebilme özelliğine 

sahip olmaktadır. Bunun yanında hayvan barınaklarında ortaya çıkan gübre ve diğer 

atıkların, katı ve sıvı kısımları birbirinden ayrılmadan depolama yapılarında uzun süre 

bekletilmesi de hem gübrenin bitkisel üretim için değerini azaltmakta hem de fazla 

miktarda depolama hacmine gereksinim duyulmaktadır. Hemen hemen tüm hayvan 

barınaklarında gübre ve diğer atıkların depolandığı alanlardan, sıvı atıkların gelişigüzel 

uzaklaştırıldığı belirlenmiştir (Şekil 4.31). 

Şekil 4.31 Araştırmanın yürütüldüğü Çubuk Aşağı Çavundur  Köyünde gübrenin uzaklaştırılması  
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Sıvı atıkların mutlaka ayrı bir sistemde depolanması gerekmektedir. Araştırmanın 

yürütüldüğü hayvan barınaklarında atıklar sıvı ve katı ayrımı yapılmadan 

toplandığından, işletmelerde katı ve sıvı atıklar için ayrı depolama yapıları 

bulunmamaktadır. İşletme içerisinde oluşan tüm atıklar bir depolama havuzunda ya da 

açık alanlarda depolanmaktadır. Araştırma alanında atıkların depolanması koşullarının 

önemli çevresel sorunlar oluşturma tehlikesi oldukça yüksektir (Şekil 4.32). 
 

Şekil 4.32 Araştırmanın yürütüldüğü Akyurt Balıkhisar Köyünde yetersiz depolama yapısı  

 4.3.6 Atıkların işlenmesinde uygulanan sistemlerin değerlendirilmesi 

Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvan barınaklarının hiç birinde atık işlenmesine 

ilişkin yapı ve tesislere rastlanılmamıştır. Atıkların depolanması sırasında çevreye 

zararının en aza indirgenmesi amacıyla atıkların işlenerek yeniden yararlı bir hale 

getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla sıvı-katı atıkların ayrımının yapıldığı çökeltme 

havuzları, gübrenin anaerobik ve aerobik koşullarda parçalanmasının sağlandığı 

depolama yapıları kullanılmaktadır. Anaerobik işleme sonucunda atıklardan biyogaz 

elde edilerek kırsal alanda ısınma, elektrik gibi temel gereksinimler 

karşılanabilmektedir. Aerobik işleme sonucunda atıklar kompost gübre şeklinde bitkisel 

üretim alanlarında kullanılabilmektedirler. Araştırma alanındaki büyükbaş hayvan 

barınakları için uygun kompost ve biyogaz tesislerinin planlanması ile atıkların çevreye 

olan zararı en aza indirgenmiş olacaktır (Anonymous 2005b). 
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4.3.7 Atıkların değerlendirilmesi 

Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkan gübre ve 

diğer atıkların değerlendirilmesi için uygulanan herhangi bir sistem bulunmamaktadır. 

İşletmeler 3-6-12 ay veya daha fazla değişen zaman dilimlerinde depoladıkları gübreleri 

barınak çevresinden uzaklaştırmaktadırlar.  Çizelge 4.23’te araştırmanın yürütüldüğü 

besi, süt ve kombine büyükbaş hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkan atıkların 

değerlendirilme durumlarına ilişkin veriler özetlenmektedir. 

Çizelge 4.23 Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvan barınaklarının yetiştiricilik türlerine göre 
atıkları değerlendirme durumları 

 
Atık değerlendirme durumu Besi  Süt  Kombine Toplam  
Bitkisel üretimde kullanan 50 16 11 77 
Gübre toplayıcılarına veren 111 8 5 124 
Hem bitkisel üretimde kullanan hem 
gübre toplayıcılarına veren 

23 12 14 49 

Hiçbir şekilde değerlendirme yapmayan 7 9 2 18 
Toplam  191 45 32 268 

Çizelge 4.23’e göre, ortaya çıkan gübreleri yalnızca bitkisel üretimde değerlendiren 

barınakların oranı %28.7, gübreyi yalnızca gübre satıcılarına veren barınakların oranı 

%46.3 ve gübreyi hem bitkisel üretimde kullanan hem de gübre satıcılarına veren 

barınakların oranı %18.3 ve gübreyi hiçbir şekilde değerlendirmeyen sürekli olarak 

yakın çevredeki araziye yayan işletmelerin oranı ise %6.7 dir.  Araştırmanın 

yürütüldüğü hayvan barınaklarında bitkisel üretimde organik gübre kullanan işletmeler 

toplam işletmelerin %47’sini oluşturmaktadır. Bunun yanında barınaklarda ortaya çıkan 

atıkları araziye yayan işletmeler de bu gruba eklenirse, %53.7 gibi bir oranda 

işletmelerde ortaya çıkan atıkların doğrudan toprak ve su kaynaklarına etki ettiği 

kanısına varılmaktadır. Gübre toplayan işletmelerde atıkların depolanması açık ve 

korumasız alanlarda yapıldığından burada da atık yığınlarının toprak ve su kaynaklarını 

olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 

Şekil 4.33’de araştırmanın yürütüldüğü farklı planlama sistemlerine sahip büyükbaş 

hayvan barınaklarında işletmelerin gübreyi değerlendirme durumları verilmektedir.  
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Şekil 4.33 Araştırmanın yürütüldüğü hayvan barınaklarının planlama sistemlerine göre atık değerlendirme 
durumu 

Gübrenin araziye uygulanmasında, atıklarda, toprakta veya bitkilerde herhangi bir besin 

maddesi (N, P, K) analizi yapılmamaktadır. Bu koşulda fazla miktarda gübreleme 

sonucu toprakta ve bitkide zararların oluşması tehlikesi de arttırılmış olmaktadır. Bu 

şekilde zarar gören topraklarda uzun dönemler boyunca istenilen verim alınamaz, hatta 

topraklarda geri dönülemez çoraklaşma ve verimsizlik durumları oluşur. Fazla miktarda 

ve yanlış gübreleme ile bitkilerde de N, P, K ve diğer besin maddelerinin fazlalığı veya 

eksikliği ortaya çıkar. Bu koşullarda bitkilerde hastalık, zararlı mikroorganizmalar gibi 

etmenlerle verim düşüklüğü meydana gelir. Bu nedenle araştırma alanında ahır 

gübresinin kullanımının belirli standartlar çerçevesinde yapılması gerekmektedir. 

Avrupa Birliği Nitrat Direktifi çerçevesinde 2000 yılından itibaren, yıllık maksimum 

170 kg/ha N (azot) uygulanması zorunluluğu getirilmiştir.   

Bitkisel üretimde bulunmayan yalnızca hayvancılık yapan işletmeler,  3-6-12 ay veya 

daha fazla değişen zaman dilimlerinde depoladıkları gübreleri araştırma alanında 

faaliyet gösteren gübre ticareti yapan firmalara bedelsiz olarak vermektedirler. Bu tip 

işletmeler daha çok büyük kapasiteli ticari işletmelerdir. Ortaya çıkan atıkların arazide 

veya daha başka yöntemlerle değerlendirilmesi düşünülmemiştir. Araştırma alanında, 

büyükbaş hayvan barınaklarında ortaya çıkan atıkların yeniden değerlendirilerek 

çevreye zararının en az düzeye indirgenmesini sağlayacak bir atık değerlendirme 

stratejisi önerilmelidir. 
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4.4 Gübre Toplayan İşletmelerin Özellikleri 

Araştırmanın arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda üzerinde durulması gerekli 

diğer bir konunun da büyükbaş hayvancılık işletmelerinden atıkları alarak açık alanlarda 

uzun süreler boyunca bekleten gübre toplayan işletmeler olduğu kanısına varılmıştır. 

Tezin arazi çalışmaları sırasında araştırma alanında faaliyet gösteren dört adet büyük 

kapasiteli gübre satıcısı ile görüşülmüş ve gübrenin işletmelerden toplanması, depolama 

alanına iletilmesi, depolanması ve değerlendirilmesi konularında bilgiler alınmıştır. 

Çizelge 4.23 ‘de araştırmanın yürütüldüğü gübre toplayan işletmelere ilişkin özellikler 

verilmektedir.  

Çizelge 4.23 Araştırma alanında faaliyet gösteren gübre satıcılarının özellikleri 

Gübre İlçe/Köy 
(Gübreci No) Toplama 

kapasitesi 
Depolama koşulu Depolama 

süresi 
Değerlendirme  

Çubuk 
A.Çavundur 
(1) 

50 - 75 işletme Açıkta – direk toprağın 
üzerinde kurutma, eleme 

6 – 12 ay Villa bahçeleri, 
Seralara 
satılmaktadır. 

Çubuk 
Yenice 
(2) 

100-150 işletme Açıkta – direk toprağın 
üzerinde kurutma, eleme 

6 – 12 ay Belediye, seralara 
satılmaktadır. 

Akyurt 
Büğdüz 
(3) 

100 – 120 işletme Açıkta – direk toprağın 
üzerinde kurutma, eleme 

6 – 12 ay Ankara’daki sitelere, 
belediyelere 
satılmaktadır. 

Akyurt 
Balıkhisar 
(4) 

250-300 işletme Açıkta – direk toprağın 
üzerinde kurutma, eleme 

6 – 12 ay Ankara’daki sitelere, 
belediyelere 
satılmaktadır. 

Çizelge 4.23’e göre, araştırmanın yürütüldüğü gübre toplayan işletmelerin gübreyi 

topladıkları ortalama işletme sayısı 125-160 arasında değişmektedir. Bu değerin, 

işletmelerin hayvan kapasiteleri de dikkate alındığında, oldukça fazla olduğu 

söylenebilir. Nitekim araştırma sonucunda ortalama bir hayvandan günlük elde edilen 

gübre miktarı 38.4 kg olarak bulunmuştu. Ortalama 100 baş kapasiteli bir hayvancılık 

işletmesinde 180 günlük bir yetiştirme periyodunda yaklaşık 691.2 ton gübre elde 

edilmektedir. Arazi çalışmaları sırasında, hayvancılık işletmelerinin barınaklardan 

çıkardıkları gübrenin yanında, barınak ve hayvan temizliğinde kullandıkları kirli suları 

da depolama yapılarına aktardıkları belirlenmişti. Bu nedenle, gübre depolama 

havuzlarında depolanan atıkların tamamının hayvan gübresi olmadığı da göz önünde 

bulundurulursa, atık hacminin oldukça artacağı düşünülmektedir. Bu durumda, gübre 
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toplayan işletmelerin çok fazla miktardaki gübreyi açıkta ve uygunsuz koşullarda 6-12 

ay kadar bir süre bekletmesi çevre kirliliği açısından büyük tehlike yaratmaktadır. Şekil 

4.34’de gübre toplayan bir işletmenin alanı gösterilmektedir.  

Şekil 4.34 Araştırmanın yürütüldüğü gübre toplayan işletmenin depolama alanı 

Tezin arazi çalışmaları sırasında, gübrenin depolandığı alanların önceden tarım arazisi 

olarak kullanılıyor olduğu ve depolanma koşullarının açıkta, toprakla, yüzey ve yer altı 

sularıyla ve hava ile doğrudan ilişki içerisinde bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle 

çevre kirliliği tehlikesi oluşturduğu düşünülerek bu alanlarda depolanan gübrelerden de 

belirli zamanlarda örnekler alınarak Azot (N), Fosfor (P), birim hacim ağırlığı, katı 

madde içeriği gibi özelliklerinin değişimi izlenmeye çalışılmıştır. Yine Haziran 2005- 

Mart 2006 dönemlerinde bir yıl boyunca aylık olarak alınan gübre örnekleri üzerinde 

yapılan analiz sonuçları aylık ortalama değerlerin ortalamaları alınarak Çizelge 4.24‘de 

özetlenmiştir. Bu tarihler arasında alınmasının nedeni, gübrecilerin Mayıs – Haziran 

aylarında gübreyi toplayarak depolama alanlarına yığmalarıdır. Bu şekilde taze gübrenin 

bekletilme sonrasındaki değişimi izlenebilmektedir.  

Çizelge 4.24 Araştırmanın yürütüldüğü gübre satıcılarında değerlendirilen gübrelerin özellikleri, 
(ortalama değer) 

Gübreci No Toplam Azot, 
N, % 

Toplam Fosfor,  
P, % 

Birim Hacim Ağırlığı,  
kg/m3 

Nem içeriği, 
% 

1 7.3 7.6 1208 59.5 
2 7.0 7.9 967 45.0 
3 7.3 8.0 977 50.2 
4 7.0 7.9 1047 52.3 
Ortalama  7.2 7.9 1050 51.7 
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Çizelge 4.24’e göre, gübre örneklerinin içeriklerine bakıldığında toplam azot, toplam 

fosfor değerlerinin, işletmelerden elde edilen gübrelerin azot ve fosfor değerlerine göre 

daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni toplanan gübrelerin birbirinden çok 

farklı işletme tiplerinden ve  farklı yerlerden alınması olarak gösterilebilir. Bunun 

yanında gübre toplayan işletmeler gübreleri büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan 

barınaklarından aldıkları için farklı hayvanların gübrelerinin de içerikleri farklı 

olacaktır. Tüm bu nedenler göz önüne alındığında, gübre toplayan işletmelerin mutlaka 

çevreye en az zararı verebilecek belirli bir alanda toplanması ve bu alanının da çevre 

koruma yönünden yeniden tasarlanması gerekmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda 

Akyurt ve Çubuk Belediyelerinin bölgede artık bir sanayi haline gelen büyükbaş 

hayvancılık işletmeleri için toplu bir alan planladığı öğrenilmiştir. Bu proje içerisine 

özellikle gübre toplayan işletmelerin de alınması gerekmektedir. Ancak burada önemli 

olan diğer bir konu da toplu halde faaliyet gösterilecek bu alanın toprak, su kaynakları, 

topoğrafya ve çevre kirliliğine karşı hassaslık konularında mutlaka incelenmesi 

gerekmektedir. 

Araştırmanın yürütüldüğü gübre toplayan işletmelerde 10 ay boyunca aynı gübre 

yığınlarından alınan örneklerdeki toplam azot değişimleri Çizelge 4.25’de 

verilmektedir.   

Çizelge 4.25 Gübre yığınlarından alınan örneklerde zamana bağlı olarak azot miktarındaki değişim 
Gübreci 
No 

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Ortalama 

1 8.5 8.3 8.0 7.8 7.6 7.3 6.8 6.2 6.1 6.0 7.3 
2 8.3  8.2 8.0 7.7 7.5 7.2 6.5 6.1 5.4 5.2 7.0 
3 8.8 8.6 8.4 8.1 7.6 7.2 6.7 6.3 6.1 5.5 7.3 
4 8.4 8.1 7.7 7.6 7.3 7.2 6.4 6.1 6.0 5.6 7.0 
Ortalama  8.5 8.3 8.0 7.8 7.5 7.2 6.6 6.2 5.9 5.6 7.2 

Çizelge 4.25’e göre, gübre yığınlarından alınan örneklerde toplam azot yüzdesinde 

zamana bağlı olarak bir azalma meydana gelmektedir. Örneklerin ortalama toplam azot 

değeri %7.2, zamanın %95 ‘inde görülen en düşük değer 7.0, en büyük değer 7.4 ve 

ortalama standart sapma 0.089 olmaktadır. Gübre örneklerinde zamanla meydana gelen 

azot değişimi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). Açık hava koşullarında 

depolanan gübreden hızlı bir biçimde azot kaybı meydana gelmektedir.   
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Çizelge 4.26‘da gübre yığınlarından alınan örneklerdeki ortalama fosfor değişimi 

verilmektedir.  

Çizelge 4.26 Gübre yığınlarından alınan örneklerde zamana bağlı olarak fosfor miktarındaki değişimler 
Gübreci 
No 

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Ortalama 

1 6.5 6.3 6.0 5.8 5.6 5.3 4.8 4.2 4.1 4.0 5.3 
2 6.3  6.2 6.0 5.7 5.4 5.1 4.5 4.2 3.5 3.2 5.0 
3 6.8 6.7 6.4 6.2 5.6 5.3 4.6 4.1 4.1 3.5 5.3 
4 6.7 6.1 5.4 5.3 5.2 5.1 4.4 4.1 4.0 3.6 5.0 
Ortalama  6.5 6.3 6.0 5.8 5.5 5.2 4.6 4.2 3.9 3.6 5.2 

Çizelge 4.26’ya göre, gübre yığınlarından alınan örneklerdeki fosfor seviyesinde, 

toplam azotta olduğu gibi zamana bağlı olarak bir azalma meydana gelmektedir.  

Örneklerin ortalama fosfor değeri % 5.2, %95 olasılıklı en düşük değer 4.8, en büyük 

değer 5.6 ve ortalama standart sapma 0.050 olmaktadır. Gübre örneklerinde zamanla 

meydana gelen fosfor değişimi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). Açık 

hava koşullarında depolanan gübreden hızlı bir biçimde fosfor kaybı meydana 

gelmektedir. 

 Şekil 4.35’de gübre yığınlarından alınan örneklerdeki ortalama toplam azot ve fosfor 

değişimleri verilmektedir.   
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Şekil 4.35 Gübre toplayan işletmelerden alınan gübre örneklerinde ortalama toplam azot ve fosfor 
değişim  değerleri 
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Şekil 4.35’e bakıldığında zaman içerisinde meydana gelen kayıplarla gübrenin besin 

içeriği azalmaktadır. Besin içeriği azalan gübre toprak ve bitki için değerini 

kaybederken, çevreye değişik formlarda yayılan azot ve fosfor kirlilik tehlikesi 

yaratmaktadır.  

Çizelge 4.27’de gübre yığınlarından alınan  örneklerin aylık ortalama toplam katı madde 

miktarları verilmektedir.  

Çizelge 4.27 Gübre yığınlarından alınan örneklerde aylık ortalama toplam katı madde miktarları 
Gübreci 
No 

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Ortalama 

1 48 52 52 54 54 55 55 55 54 54 53 
2 66 68 70 70 70 72 72 72 70 70 70 
3 58 62 62 62 64 64 64 64 62 62 62 
4 46 46 48 48 50 50 50 51 50 50 49 
Ortalama  55 57 58 59 60 60 60 60 59 59 59 

Çizelge 4.27’ye göre gübre örneklerinin ortalama toplam katı madde miktarı %59, %95 

olasılıklı en düşük değer 48, en büyük değer 70 ve ortalama standart sapma 0.02 

olmaktadır. Gübre örneklerinde zamanla meydana gelen fosfor değişimi istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). Gübre örneklerinde toplam katı madde sıcak 

aylarda artış göstermekte, soğuk ve yağışlı aylarda ise bir miktar azalma eğilimine 

girmektedir. Bunun nedeni, gübre yığınlarının tamamen dış koşullar etkisine bırakılması 

ve hava koşullarından etkilenmesi olarak açıklanabilir. Toplam katı maddenin artış 

göstermesi gübre yığının bünyesinden sıvı kısmını kaybettiği anlamına gelmektedir. Bu 

olayla birlikte gübreden sızan sıvı kısım toprağa ulaşmakta buradan da yer altı ve 

yerüstü sularına karışma olasılığı oldukça yüksektir. 

Araştırmanın yürütüldüğü gübre toplayıcılarının şehirsel yerleşim alanlarında, tarım 

arazileri üzerinde, su kaynaklarının neredeyse 1.0 m kadar yakınında olduğu arazi 

çalışmaları sırasında belirlenmiştir. Yukarıda açıklanan arazi ve laboratuvar 

çalışmalarından elde edilen sonuçlar doğrultusunda gübre toplayıcı işletmelerinin de 

büyükbaş hayvancılık işletmeleri gibi kontrolsüz depolama ve işleme yapmaları çevre 

kirliliği tehlikesini arttırmaktadır. Şekil 4.36’da Akyurt Büğdüz ve Çubuk Yenice’de 

bulunan araştırmanın yürütüldüğü gübre toplayan işletmelerin alanı gösterilmektedir.  
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Şekil 4.36’ya bakıldığında gübre toplayan işletmelerin hemen derenin kenarında olduğu 

görülmektedir. Gübre depolama alanlarının çevresinin de tarım arazisi olarak 

kullanıldığı ve aynı zamanda etrafta yerleşmelerin olduğu da göze çarpmaktadır.  

 

Şekil 4.36 Araştırma alanındaki gübre toplayan işletmelerin bulundukları alanlara bir örnek. (Google-
Earth 2006) 

 

 

 

AKYURT - BÜĞDÜZ 

ÇUBUK - YENİCE 
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4.5 Atıkların çevresel etkilerinin belirlenmesi 

Araştırmanın yürütüldüğü hayvancılık işletmelerindeki ve gübre toplayan işletmelerdeki 

depolama alanlarından alınan gübre örneklerindeki toplam azot ve fosfor değişimlerinin 

değerlendirilmesi gerekirse; genel olarak, gübre depolarından zamana bağlı olarak 

toplam azot ve fosfor oranlarında bir azalma olmaktadır. Azalan bu miktarlar, toprağa 

sızarak, yüzey akışla su kaynaklarına karışarak, toprak ve su kaynaklarının dengesini 

bozmaktadır. Sonuçta, yanlış atık yönetimi uygulamaları nedeniyle gübre yığınlarından 

kaybolan değişik formlardaki azot ve fosfor çevre kirliliğine neden olmaktadır (Şekil 

4.37). Hayvancılık işletmelerindeki atık yönetimi uygulamalarının çevreye ne derece 

zarar verdiğini belirlemek amacıyla, hayvancılık işletmelerinin yakınında bulunan üç 

adet su kaynağından ve daha önceden seçilmiş olan 10 adet işletmede bulunan 

kuyulardan bir yıl süre ile aylık olarak alınan su örnekleri nitrat ve fosfor yönünden 

analiz edilmiştir. Nitrat ve fosfor içeriklerinin değişiminin miktarı ve yönü, su 

kaynaklarının atıklardan etkilenip etkilenmediğini ortaya çıkarmaktadır.  

Şekil 4.37 Araştırmanın yürütüldüğü Çubuk Aşağı Çavundur köyünde gübrenin sıvı kısmının Çubuk 
çayının bir kolu olan Kışlacık deresine sızması.  
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4.5.1 Yüzey su kaynaklarına olan etkiler 

Araştırmanın yürütüldüğü işletmelerden su kaynağına çok yakın olan bir işletmenin 

görüntüsü Şekil 4.38’de verilmektedir.  

 

Şekil 4.38 Araştırmanın yürütüldüğü Akyurt Balıkhisar Köyü’nde hayvansal atıklarını dereye deşarj eden 
bir işletme.  

Şekil 4.38‘den de anlaşılacağı üzere, hayvan barınaklarında ortaya çıkan atıklarını 

doğrudan dereye boşaltan hayvancılık işletmeleri su kaynaklarını büyük ölçüde 

kirletebilmektedirler. Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinin % 

21.5’i barınaklarını yüzey su kaynaklarına 1.0 m ile 50.0 m arasında değişen oldukça 

yakın mesafelerde inşa etmişlerdir. Bu durum Avrupa Birliği’nin hayvancılık ve atık 

depolama tesislerinin atık yönetimi standartlarında ve su kirliliği koruma yönergelerinde 

belirtilen içme suyu kaynaklarına 300 m, dere, çay gibi yüzey suyu kaynaklarına en az 

90 m olarak belirtilen değerlere uymamaktadır (Anonymous 2005 b).   

Yüzey suyu kaynaklarına olan etkileri belirlemek amacıyla yapılan yüzey sularının 

nitrat seviyelerindeki değişimlerin izlenmesi Çizelge 4.28’de verilmiştir. Yüzey 

sularında izlenen nitrat seviyesi ortalama olarak 62.9 mg/L, zamanın %95’inde görülen 

en düşük değer 56.0 mg/L, en büyük değer 68.4 mg/L, ortalama standart sapma değeri 

0.092 olmaktadır. Bu sonuçlara göre yüzey sularındaki nitrat seviyelerinin değişimi 

önemli olarak bulunmuştur (p<0.01).  
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Çizelge 4.28 Yüzey sularında  nitrat  seviyelerinin değişimi , mg/L 

Su 
kaynağı 

M N M H T A E E K A O Ş M Ortalama 

1* 35.3 39.3 39.6 39.6 38.2 38.1 41.9 45.8 50.9 52.2 52.2 52.6 55.5 44.7 
2** 65.3 70.2 65.7 65.7 65.2 65.7 67.0 72.6 75.4 70.2 70.5 71.6 71.9 69.0 
3*** 74.3 75.7 66.8 66.8 66.5 66.7 67.4 71.3 75.8 73.5 73.5 71.9 72.5 71.0 
Ortalama  58,3 71.7 57.3 57.4 56.7 56.8 58.8 63.2 67.3 63.5 65.4 65.3 66.6 62.2 

*; Ravlı deresi, **; Kışlacık deresi; *** Çubuk çayı 

Yüzey suyu kaynaklarına olan etkileri belirlemek amacıyla yapılan yüzey sularının 

fosfor seviyelerindeki değişimlerin izlenmesi Çizelge 4.29’da verilmiştir.  

Çizelge 4.29 Yüzey sularında  fosfor  seviyelerinin değişimi , mg/L 

Su kaynağı M N M H T A E E K A O Ş M Ortalama  
1* 2.1 3.5 3.2 2.7 2.7 2.7 2.9 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.7 3.1 
2** 3.7 3.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 2.2 2.5 2.6 2.8 2.8 3.1 2.6 
3*** 3.6 3.8 3.8 3.5 3.6 3.7 3.9 4.6 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 
Ortalama  3.1 3.7 3.0 2.7 2.7 2.7 3.0 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.2 

*; Ravlı deresi, **; Kışlacık deresi; *** Çubuk çayı 

Yüzey sularında izlenen fosfor seviyesi ortalama olarak 3.2 mg/L, zamanın %95’inde 

görülen en düşük değer 2.7 mg/L, en büyük değer 3.7 mg/L, ortalama standart sapma 

değeri 0.092 olmaktadır. Bu sonuçlara göre yüzey sularındaki fosfor seviyelerinin 

değişimi önemli olarak bulunmuştur (p<0.01).  

Şekil 4.39’da yüzey sularında izlenen nitrat ve fosfor seviyelerinin aylık ortalama 

değerlerinin zamana bağlı olarak değişimleri verilmektedir. Şekil 4.39’a göre, hem 

nitrat hem de fosfor seviyeleri Avrupa Birliği ve Amerika’da uygulanan standart 

değerlerin üzerindedir (nitrat 50 mg/L; fosfor 0.02 mg/L). Yüzey sularında nitrat ve 

fosfor seviyelerinin değişimi mevsim özelliklerine bağlı olarak artıp azalmaktadır. 

Özellikle yağışların olduğu sonbahar – kış geçişlerinde bu değerlerde artış miktarı 

önceki dönemlere göre daha da fazla olmaktadır. Arazi çalışmaları sırasında, 

hayvancılık işletmelerinin barınaklardan temizledikleri gübrenin sıvı kısmını bu sulara 

verdikleri gözlenmiştir. 

Sonuç olarak, yüzey sularına deşarj edilen sıvı gübre ve diğer hayvansal atıklar sudaki 

nitrat ve fosfor seviyelerini arttırmaktadır.      
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Şekil 4.39 Yüzey sularında nitrat ve fosfor seviyelerinin aylık ortalama değerlerinin değişimleri 
 

4.5.2 Yeraltı sularına olan etkiler 

Araştırmanın yürütüldüğü 10 adet işletmeye ait kuyu sularından bir yıl boyunca her ay 

düzenli olarak su örnekleri alınmıştır. Kuyu sularının nitrat seviyelerindeki değişimler 

Çizelge 4.30’da verilmiştir.  
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Çizelge 4.30 Kuyu sularında zamana bağlı olarak Nitrat seviyelerindeki değişim (mg/L) 

İşletme 
No 

M N M H T A E E K A O Ş M Ortalama 

1 17.4 21.8 24.4 21.1 20.6 20.4 21.2 23.5 25.9 25.5 24.2 24.6 24.1 22.7 
2 15.4 16.6 10.8 11.1 11.0 10.6 10.4 12.0 13.1 13.6 14.5 16.5 16.3 13.2 
3 19.2 22.8 26.5 26.3 24.0 22.2 22.2 23.0 25.8 25.4 26.0 26.1 25.4 24.2 
4 19.7 21.2 23.6 21.3 21.5 23.5 23.8 25.0 25.1 21.4 20.0 21.2 21.1 22.2 
5 18.5 19.4 19.6 19.3 19.1 18.4 20.0 21.0 21.9 22.7 19.8 16.9 16.2 19.4 
6 19.4 22.6 21.5 23.4 24.1 24.4 25.7 25.8 26.4 26.5 25.7 25.6 24.3 24.3 
7 18.8 20.1 20.1 21.6 21.7 21.4 23.6 25.4 25.4 25.6 25.8 24.5 23.8 23.0 
8 18.2 21.0 21.0 21.4 21.6 21.0 22.4 23.6 23.7 23.8 23.8 22.4 21.2 21.8 
9 18.6 19.8 20.4 21.0 21.5 21.2 22.1 23.5 23.8 24.0 23.9 22.8 21.0 22.0 
10 17.8 18.6 19.6 19.5 19.0 18.0 18.6 19.2 20.2 20.8 20.5 20.2 20.0 19.4 
Ortalama  18.3 20.6 20.9 20.6 20.3 20.1 21.0 22.2 23.3 23.0 22.3 22.2 21.6 21,3 

Çizelge 4.30’a göre yer altı sularında bir yıl süre içerisinde ortalama nitrat seviyesi 21.3 

mg/L olmaktadır. Zamanın %95’inde görülen en düşük değer 18.2mg/L, en yüksek 

değer 24.4 mg/L ve ortalama standart sapma 0.088 belirlenmiştir. Yer altı sularında 

fosfor seviyelerinin zamana göre değişimi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(p<0.01). Çizelgede verilen, işletmelerde bulunan kuyu sularına ilişkin bu sonuçlara 

göre,  10 işletmede de kuyudan alınan suların içilemez olduğu yönündedir. Avrupa 

Birliği ve Amerika’da uygulanan standartlara göre içilebilir nitelikteki su için nitrat 

seviyesi 25 mg/L’ye kadar tehlikesi yoktur ve maksimum 50 mgL’ye kadar izin 

verilebilir şeklindedir. Ortalama değerler göz önüne alındığında, bu sınırlar aşılmamış 

olsa da; aylık değişimler incelendiğinde, 4, 6 ve 7 numaralı işletmelerde özellikle 

yağışların olduğu sonbahar – kış döneminde 25 mg/L değerinin aşıldığı görülmektedir.  

Araştırmanın yürütüldüğü işletmelere ait kuyu sularında fosfor seviyelerindeki 

değişimler çizelge 4.31’de verilmiştir 
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Çizelge 4.31 Kuyu sularında zamana bağlı olarak fosfor seviyelerindeki değişim 

İşletme No M N M H T A E E K A O Ş M Ortalama  

1 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

3 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 

4 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 

7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 

8 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.3 

9 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 

10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 

Ortalama  0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Çizelge 4.31‘e göre yer altı sularında bir yıl süre içerisinde ortalama nitrat seviyesi 0.4 

mg/L olmaktadır. Zamanın %95’inde görülen en düşük değer 0.3 mg/L, en yüksek 

değer 0.5 mg/L ve ortalama standart sapma 0.088 belirlenmiştir. Yer altı sularında 

fosfor seviyelerinin zamana göre değişimi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(p<0.01). 

Çizelge 4.31’e bakıldığında, kuyu sularında fosfor seviyeleri Avrupa Birliği 

standartlarında belirtilen 0.02mg/L sınır değerinden çok daha yüksektir. İncelenen 

işletmelerde kuyulara çok yakın yerlerde gübrenin açık alanlarda yığılması, bekletilmesi 

sonucunda gübreden sızan sıvı kısmın toprak aracılığıyla kuyulara sızdığı söylenebilir.     

Elde edilen değerler içme suyu standartları için tehlikeli bir durum yarattığından bu 

suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılması sakıncalı olabilir. Bu konu ile ilgili 

analizleri yapan Köy Hizmetleri Ankara İl Müdürlüğü ve Hıfzısıhha’dan alınan önceki 

yıllara ilişkin analiz sonuçları da, araştırma alanında bulunan kuyu sularının risk altında 

olduğunu göstermektedir. Nitekim, organik madde, nitrat, amonyum fazlalığından 

dolayı içilemez raporları verilmiştir. Alınan bu değerler Çizelge 4.32’de özetlenmiştir.  

Çizelge 4.32’ye bakıldığında, Çubuk ilçesi’nde 6 yıllık (1999-2005) içme suyu analiz 

raporlarının ortalama sonuçlarına göre gelen kuyu suyu örneklerinin %19.7’sine nitrat, 
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amonyum, organik madde ve fosfor yönünden içilemez raporu verilmiştir. Kuyu 

sularının bu durumda içme ve kullanma için uygun olmadığını ve kirlilik riski altında 

bulunduğu söylenebilir. Özellikle araştırma alanında, gübre depolarından örnek alınan 

Ağılcık, Aşağı Çavundur, Gökçedere, Yenice, Sünlü ve Taşpınar’a ilişkin raporlarda 

belirtilen değerler diğer köylere göre daha yüksek olmaktadır.   

Çizelge 4.32 Araştırma alanında bulunan kuyu sularının 1998-2005 yılları arasında en düşük ve en küçük 
değerlerine göre, içilebilir ve kullanılabilirlik durumlarının özetlenmesi (yüzde oranı 
belirlenirken, her bir köy kendi içinde değerlendirilmiştir.) 

 PARAMETRELER, mg/L 
İLÇE/KÖY 
ÇUBUK 

Nitrat 
* 

Amonyum 
** 

Organik madde 
*** 

Fosfor1 
İçilemez raporlarının 
oranı 

Ağılcık  0-22.0 0-0.15 0-5.36 0-0.01 %18  
Akkuzulu 0-23.0 0-0.05 0-5.2 0-0.03 %21  
Aş. Çavundur 0-45.0 0-0.21 0-4.2 0-0.12 % 32  
Aş. Emirler 0-12.0 0-0.08 0-3.2 0-0.14 % 20  
Aş. Obruk 0-24.0 0-0.04 0-5.2 0-0.23 % 41  
Camili 0-14.0 0-0.02 0-1.4 0-0.22 % 10  
Çatköy 0-28.0 0-0.02 0-2.6 0-0.21 % 19  
Dağkalfat 0-32.0 0-0.01 0-2.5 0-0.24 % 13  
Dedeler 0-15.0 0-0.01 0-4.1 0-0.04 % 4  
Demirci 0-21.0 0-0.03 0-3.5 0-0.07 % 6  
Dumlupınar 0-38.0 0-0.05 0-2.5 0-0.14 % 39  
Eğriekin 0-12.0 0-0.02 0-3.6 0-0.21 % 7  
Esenboğa 0-42.0 0-0.10 0-5.5 0-0.31 % 59  
Gökçedere 0-23.0 0-0.12 0-4.4 0-0.24 % 28  
Güldarpı 0-30.0 0-0.12 0-2.5 0-0.20 % 19  
Gümüşyayla 0-14.0 0-0.04 0-3.8 0-0.14 % 5  
İkipınar 0-18.0 0-0.04 0-1.9 0-0.02 % 10  
İmamhüseyin 0-12.0 0-0.01 0-5.7 0-0.02 % 26  
Kapaklı 0-10.0 0-0.009 0-6.8 0-0.03 % 10  
Karaköy 0-10.0 0-0.01 0-4.8 0-0.04 % 4  
Karataş 0-12.0 0-0.03 0-2.9 0-0.04 % 7  
Kavaklı 0-8.0 0-0.03 0-1.5 0-0.05 % 9  
Kösrelik 0-21.0 0-0.03 0-6.2 0-0.10 % 6  
Kutuören 0-17.0 0-0.01 0-3.5 0-0.17 % 14  
Melikşah 0-26.0 0-0.06 0-6.8 0-0.25 % 35  
Atatürk mah. 0-22.0 0-0.14 0-5.2 0-0.31 % 29  
Cumhuriyet mah. 0-32.0 0-0.13 0-5.5 0-0.35 % 26  
Yavuz Selim mah. 0-35.0 0-0.11 0-6.5 0-0.35 % 47  
Yıldırım Beyazıt 0-36.0 0-0.10 0-3.9 0-0.36 % 32  
Ömercik 0-14.0 0-0.02 0-1.8 0-0.31 % 11  
Sirkeli 0-13.0 0-0.14 0-2.4 0-0.01 % 41 
Sünlü 0-38.0 0-0.15 0-4.8 0-0.32 % 49 
Tahtayazı 0-10.0 0-0.01 0-2.7 0-0.10 % 4 
Taşpınar 0-42.0 0-0.14 0-5.3 0-0.31 % 36 
Yakuphasan 0-18.0 0-0.01 0-2.5 0-0.10 % 21  
Yenice 0-44.0 0-0.12 0-6.2 0-0.34 %48  
Y. Aydoğan 0-12.0 0-0.01 0-3.2 0-0.02 % 2  
Y. Elveren 0-15.0 0-0.02 0-2.1 0-0.04 % 2  
Y. Evci 0-19.0 0-0.01 0-2.1 0-0.02 % 13  
Yılmaz 0-9.0 0-0.01 0-1.5 0-0.03 % 3  
Yiğitli 0-4.0 0-0.02 0-1.3 0-0.01 % 2  
Y. Çavundur 0-10.0 0-0.02 0-1.3 0-0.06 % 8  
Yuva 0-5.0 0-0.02 0-1.3 0-0.16 % 12  
Ortalama  0-21.1 0-0.06 0-3.7 0-0.2 % 19.7  

1; fosforda izin verilebilen maksimum değer 0.02 mg/L 
*; nitratta tavsiye edilen değer 25 mg/L (maksimum 50 mg/L)  
**; Amonyumda izin verilen maksimum değer0.05 mg/L  
***; organik maddede tavsiye edilen değer 2 mg/L (maksimum 5 mg/L) 
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4.6 Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Atık Yönetim Standartlarına  Uygunluğu 

Araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hiçbirinde atık yönetim 

sistemleri Ülkemizdeki Türk Standartları Enstitüsü tarafından oluşturulmuş olan atık 

depolama yapıları standartlarına ve Çevre Mevzuatı’na uygun olmamaktadır. Özellikle 

TS EN 12255 2006 tarihli atık çamuru ve atık depolama tesisleri ile ilgili standartlarda 

depolama yapılarının tamamen kapalı olması ve sızdırmaz malzemeden yapılması 

gerektiği bildirilmiştir. Aynı şekilde Avrupa Birliği üye ülkelerinin kendi ülkeleri için 

oluşturdukları ve kuramsal temellerde sözü edilen depolama sürelerine de 

uyulmamaktadır. Depolama yapılarının kapasiteleri belirlenmediğinden ve depolama 

süresi de belirsiz olduğundan atıkların çevreye yayılması önlenememektedir. 

Hayvancılık işletmelerinde bir yetiştirme periyodunda (bu değer Avrupa Birliği için 270 

gün, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise eyaletlere göre değişmekle birlikte 180 gün 

olarak belirlenmiştir), ortaya çıkan gübre ve diğer atıkların miktarları kuramsal 

temellerde ve yöntem bölümlerinde açıklanan biçimlerde hesaplanmalı ve depolama 

yapılarının boyutları belirlenmelidir. Yine Avrupa Birliği atık yönetimi direktifine göre, 

En az 10 büyükbaş hayvan birimine sahip işletmelerde bir gübre deposu yapısının olma 

zorunluluğu bulunmaktadır. Araştırma alanında ise genellikle 50 baş ve altı 

kapasitelerde gübre doğrudan arazi üzerine yayılmaktadır. Depolama yerinin seçiminde 

yerleşmelerle bırakılacak mesafe en az 1000 m, içme suyu kaynaklarına en az 300 m 

mesafe (bu değer Kuzey İrlanda’da iyi tarım uygulamaları kapsamında mutlaka 

uyulması gerekli bir standarttır), yüzey su kaynaklarına en az 10 m, kuyulara en az 50 m 

mesafe bırakılmalıdır (Anonymous 2005b). Gübrenin araziye uygulanması Avrupa 

Birliği Nitrat Direktifi kapsamında Kış ve don dönemlerinde yasaklanmıştır. Araştırma 

alanında ise yılın her mevsiminde gübre araziye uygulanmaktadır.Benzer sınırlamalar 

ülkemiz çevre mevzuatında olmasına karşılık uygulamaya konulamamaktadır. Burada 

önemli olan, halkın bilinçlendirilmesi ve çevreye karşı sorumlu bir hale getirilmesinin 

sağlanmasıdır.   Bu da yeni getirilecek sınırlamalar ve denetimlerle sağlanabilmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, araştırma alanındaki büyükbaş hayvancılık 

işletmelerinde atık yönetim sistemlerinin Ülkemiz ve Avrupa Birliği standartlarından 

oldukça uzak olduğu görülmektedir. Atıkların toplanması konusundaki eksikliklerin, 

barınak sistemlerinin planlanmasındaki yetersizliklerden kaynaklandığı ortaya 

çıkmaktadır. Özellikle atıkların sıvı ve katı kısımları ayrılmadan ya da herhangi bir 

işleme yöntemine uğramadan doğrudan depolama yapısına iletilmesi depolama 

sırasında sorunlara yol açmaktadır. Atıkların barınak içerisinden toplanırken ya da 

toplandıktan sonra mutlaka katı ve sıvı kısımlarının ayrılması gerekmektedir. Böylece 

depolama hacimleri azaltılmış ve atık içerisindeki yabancı materyaller de ayrıştırılmış 

olacaktır. Bölgede atıkların değerlendirilmesi konusunda da yeterli bir uygulama 

bulunmamaktadır. Fazla miktardaki atıkların uzun süreli olarak açık arazilerde 

bekletilmesi sonucunda çevre kirliliği tehlikesinin artmasının yanında atıklar, toprak ve 

bitki için gerekli besin maddelerini de kaybetmektedirler. Araştırma alanı için büyükbaş 

hayvancılık işletmelerinde ve gübre toplayan işletmelerde atıkların değerlendirilmesi 

konusuna yeterince önem verilmeli ve uygun atık yönetim sistemleri planlanmalıdır.  

Araştırma alanında gübre toplayan işletmelerle hayvancılık işletmelerini bir araya 

getirecek bir atık yönetim stratejisinin oluşturulması gereklidir. Önerilen hayvan 

barınakları sistemleri ile atık yönetim modellerinin uygulanması bölgede gelecekte 

oluşabilecek çevre sorunlarını en az düzeye indirmeye büyük ölçüde yardımcı olacaktır. 

Buradan yola çıkılarak, Ülkemizde tarımsal faaliyetler için bir atık yönetim stratejisi 

oluşturulması zorunluluğu olduğu görülmektedir. Bu konuda örgütlenme gereksinimi 

bulunmaktadır. ülkemiz koşullarında hayvancılık işletmelerinin tüm özelliklerinin 

ortaya konması amacıyla bir envanter çalışması yapılmadır. Ortaya çıkan sonuçlar 

doğrultusunda hayvancılık işletmelerinin özelliklerine göre alternatif atık yönetim 

sistem modelleri geliştirilmeli ve bunların hayata geçirilmesi için düzenlemeler 

getirilmelidir. Çevre Mevzuatı içerisinde bir başlık altında gerekli yasal düzenlemeler, 

verilecek cezalar, iyi tarım uygulamalarına yönelik yönergeler oluşturulmalıdır. Mevcut 

işletmelerin yenilenmesi ve yeni kurulacak işletmelerin de atık yönetimi standartlarına 

uyması sağlanmalıdır. Bunun için Amerika ve Avrupa Birliği’nde olduğu gibi 
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yetiştiricilere devlet eliyle de destek sağlanmasına çalışılmalıdır. Ülkemizde fazla 

sayıda küçük ölçekte işletme olduğu düşünülürse, atık yönetim sistemlerinin kurulması 

oldukça maliyetli bir iş olmaktadır. bunun yanında su ve toprak kaynakları belirli 

periyotlarla nitrat, fosfor, ağır metaller, patojen mikroorganizmalar parametreleri 

açısından izlenmelidir. Gübre toplayan işletmelerin gübreyi işletmelerden almaları, yer 

seçimi ve depolama koşulları da bu düzenlemelerle denetim altına alınmalıdır. Her ne 

kadar Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde çalışmalara hız verildiyse de ülkemiz 

koşullarına uygun olabilecek ve uygulamaya kısa sürede sokulabilecek düzenlemeler 

gereksinim duyulmaktadır.  

Araştırma sonucunda hayvancılık işletmelerinde atık yönetimi ile ilgili belirlenen 

sorunlar, Ülkemizin diğer bölgelerinde de ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonuçları da 

göz önüne alınarak, Ülkemizde hayvancılık işletmelerinde atık yönetimi ile ilgili 

karşılaşılan genel sorunlar aşağıda sıralanmıştır; 

• Özellikle hayvan sayısının az olduğu küçük aile işletmelerinde barınakların konutun 

bir parçası olması ve atık yönetimi konusunda hiçbir önlemin alınmamış olması, bu 

işletmelerin insan sağlığı ile toprak ve su kaynaklarına olan olumsuz etkisini önemli 

derecede artırmaktadır.  

• Hayvan barınaklarında genellikle iç tasarımın yetersiz olması ya da hatalı planlanması 

gübrenin barınak içerisinde toplanmasını ve barınak dışına çıkartılmasını 

güçleştirmektedir.  

• Hayvancılık işletmelerinde genellikle atık yönetimi yönünden yeterli düzeyde hiçbir 

yapı ve tesis bulunmamakta ve en büyük sorun da depolama aşamasında ortaya 

çıkmaktadır.  

• Ülkemizdeki hayvancılık işletmelerinde çevre etkisi yönünden sıvı gübre yönetimi 

yetersizliğinin daha da önemli olduğu görülmektedir. 

• Gübre depolama yapıları genellikle su kaynaklarına çok yakın  inşa edilmektedir. 
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• Gübre ticareti amacıyla hayvancılık işletmelerinden gübre toplayarak yerleşim alanları 

içerisinde büyük yığınlar halinde gübreyi bekleten işletmelerde hiçbir önlemin 

alınmaması özellikle havaya karışan amonyak miktarını arttırmakta ve yağış etkisi ile 

yüzey akışa geçen gübre miktarı çevredeki toprak ve su kaynakları ile yerleşim 

alanlarına zarar verebilmektedir.  

• Diğer taraftan tarlaya fazla miktarda ve kontrolsüz olarak gübre uygulanması da 

toprağın yapısının bozulmasına ve derine sızmanın fazlalaşmasına neden olmaktadır.  

• Ülkemizde gübrenin çok az bir bölümünün bitkisel üretimde kullanılması geri kalan 

büyük bir bölümünün ise tezek haline dönüştürülerek yakacak olarak kullanılması 

tarımsal üretim yönünden  önemli bir  kayba neden olmaktadır. 

• Yeni yerleşim alanlarının mevcut hayvancılık işletmelerine bazı yerlerde çok yakın 

mesafelerde ve tarım arazileri üzerinde kuruldukları görülmektedir. Bu durum insan 

sağlığı yönünden önemli riskler oluşturmaktadır.  

Yukarıda kısaca belirtilmeye çalışılan sorunlar doğrultusunda ülkemizdeki hayvancılık 

işletmelerinde atık yönetim sistemleri ve çevre etkileri yönünden alınması gerekli 

önlemler ise aşağıda sıralanmıştır; 

• Hayvancılık işletmelerinde mutlaka yeterli kapasite ve özellikte katı ve sıvı gübre 

depoları inşa edilmelidir. Gübre depolarının duvar ve tabanı sızdırmaz malzemeden 

yapılmalıdır.  

• Hava kirliliğinin engellenebilmesi için gübre depolarının kapalı yapılması uygun 

olacaktır. Koku ve gaz çıkışı sorununun azaltılabilmesi için de depolama yapıları, 

yüzey alanını en aza indirecek şekilde yapılmalıdır. 

• Açık sistemlerde mutlaka yüzey akışını engelleyecek toplama ve uzaklaştırma 

kanalları yapılmalıdır. 

• Gübre ticareti amacıyla hayvancılık işletmelerinden toplanan gübreleri  yerleşim 

alanları içinde ve hiçbir önlem almaksızın açıkta büyük yığınlar halinde bekleten 
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işletmelerin mutlaka ıslah edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu işletmelerin yerleşim 

alanları dışında faaliyet göstermeleri ve  yeterli kapasite ve özellikte depolama 

yapılarını yapmaları zorunlu kılınmalıdır. 

• Özellikle hayvan sayısının fazla olduğu orta ve büyük kapasiteli işletmelerde biyogaz 

tesislerinin kurulması, hem doğal yolla işletmelerin enerji gereksinimlerinin 

karşılanmasına ve hem de tekrar elde edilecek gübrenin bitkisel üretimde 

kullanılmasına olanak verecektir.  

• Hayvancılık işletmelerinin ve gübre depolarının yerleşim yerlerinin belirlenmesinde 

topoğrafya, jeolojik yapı, toprak ve arazi kullanım özellikleri ile su kaynakları ve 

komşu yerleşim yerlerine olan uzaklıklar konusunda gerekli mevzuat düzenlemeleri 

yapılmalıdır. 

• Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yerlere 1000 m den daha yakın olan 

alanlarda yeni kentsel yerleşim yerlerinin kurulmasına izin verilmemelidir(T.C. Çevre 

Mevzuatı 1999’a göre). Mevcut kentsel yerleşim yerlerine çok yakın olan hayvancılık 

işletmelerinin de kapatılması düşünülmelidir.  

• Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için gübre depoları ile bir yüzey su 

kaynağı ya da bir drenaj sistemi arasında en az 10m, kuyularla ise en az 50m mesafe 

bulunmalıdır (The Forthcoming Water Framework Directive. 2000/60/EC; Code of 

Good Agricultural Practice for the Prevention of Pollution of Water 2005’e göre). 

• Gübre uygulaması yapılan alan ile özellikle içme suyu olarak kullanılan kaynaklar 

arasındaki mesafe  en az 250m olmalıdır (T.C. Çevre Mevzuatı 1999; The Directives 

on WEEE and ROHS 2002/96/EC; Nitrate Directive 2005’e göre). 

• Hayvansal atıkların çevre kirliliği yönünden önemli riskler oluşturduğu alanlar 

belirlenmeli, toprak ve su kaynakları düzenli olarak izlenmelidir. 
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Ülkemizde kırsal alanda kurulabilecek biyogaz tesislerinin tipleri üç farklı koşul göz 

önüne alınarak belirlenmelidir.  

• Ülkemizde yaklaşık 8850 köy dağınık yerleşim özelliğine sahiptir(Anonim 1997). 

Özellikle Karadeniz sahil boyu ve geçit bölgelerinde bu tip yerleşmeler 

yoğunlaşmaktadır. Ekonomik olarak enerjinin dağıtımı açısından bu köylerde aile tipi 

biyogaz tesislerinin kullanılma zorunluluğu bulunmaktadır.  

• Tavuk ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan büyük kapasiteli ticari işletmelerde, 

çiftlik tipi biyogaz tesisleri kurulabilir. Hayvancılıkla uğraşan işletmeler genellikle 

belirli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler aynı zamanda çeşitli hayvan atıklarının 

birlikte ve yoğun olarak üretildiği yerlerdir. Aynı bölgede faaliyet gösteren birden 

fazla hayvan çiftliğinden çıkan atıkların bir araya getirilerek merkezi tesislerde 

biyogaz üretimi, bu bölgelerdeki çevre kirliliğini azaltacak ve bölgenin enerji 

ihtiyacını karşılayacaktır. Böylece işletmelerin tesis yatırım masraflarının da 

azaltılması sağlanmış olacaktır.  

• Ülkemizde yaklaşık 26.500 köy toplu yerleşim özelliği göstermektedir(Anonim 1997). 

Bu köylerde mevcut hayvan varlıkları göz önüne alınarak, köy tipi biyogaz tesisleri 

planlanabilir.    

Ülkemizde biyogaz ile ilgili çalışmaların yürütülebilmesi için örgütlenme gereksinimi 

doğmaktadır. Devlet kuruluşları ve uzmanlar tarafından bu konu görüşülerek 

yapılabilecek çalışmalar ortaya konmalıdır. Özel sektör de biyogaz tesislerinin 

kurulması ve işletilmesi konularına yönlendirilmelidir.  Sonuç olarak, biyogaz 

tesislerinin teknik bilgi seviyesi yüksek, konunun uzmanı kişilerce doğru bir şekilde 

planlanması gerekmektedir. İyi planlanmış ve doğru bir şekilde inşası yapılan bir 

biyogaz tesisinin yararlı olmaması için hiçbir neden yoktur.  

Araştırmadan elde edilen tüm bu sonuçlar ve kuramsal temeller göz önüne alınarak, atık 

yönetim sistemlerinin başarıya ulaşması açısından, araştırma alanına uygun olabilecek 

beş farklı büyükbaş hayvan barınak sistemi geliştirilmiştir (Ek-I). Önerilen her bir 

barınak sistemine uygun olarak seçilen toplama, iletim, depolama ve değerlendirme 
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elemanlarından oluşan atık yönetim sisteminin tasarımı gerçekleştirilmiştir (Ek-2 ve Ek-

3). Gübre toplayan işletmelere yönelik olarak, hayvancılık işletmelerinden alınan 

atıkların depolanması ve işlenmesi aşamalarında uygulanan yöntem bir atık yönetim 

sisteminde değişmeyeceğinden önerilen depolama yapıları gübre toplayan işletmeler 

için de geçerli olacaktır. Atık yönetim sistemlerinin tasarımında büyükbaş hayvancılık 

işletmeleri için katı gübrenin kompost halinde, sıvı gübrenin ise sulama sistemlerinde 

değerlendirilmesi önerilmektedir. Bunun yanında  alternatif atık yönetim sistem modeli 

olarak, büyükbaş hayvancılık işletmelerinde biyogaz tesisleri önerilerek, atıkların 

çevreye olan zararını en az düzeye indirebilecek alternatif atık değerlendirme sistemleri 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Biyogazın ekonomik olması ve veriminin yüksek olması için 

daha çok kapalı barınak sistemlerinden elde edilen yarı katı şeklindeki atıklar 

kullanılmalıdır. Bu nedenle tamamen açık sistemler için biyogaz tesisi önerilmemiştir. 

Biyogaz ve kompost tesisleri için getirilen öneriler 10.000 adet büyükbaş hayvandan 

elde edilen atıklar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bunun nedeni bu tür 

tesislerin ilk yatırım masraflarının bir işletme için oldukça maliyetli olması ve geri 

dönüşüm süresinin de uzun olmasıdır. Bir başka neden ise araştırma alanında gübrelerin 

değerlendirilmesi ve gübre toplayan işletmelerin fazla miktardaki gübreyi arazilere 

gelişigüzel yayması ile çevre sorunlarının daha da büyümesi tehlikesine karşı, araştırma 

alanında bir atık değerlendirme stratejisi geliştirmek amaçlanmıştır. Bu konuda yapılan 

öneriler Ek-IV’te özetlenmiştir. Ek V’te ise önerilen hayvan barınakları, atık yönetim 

tesisleri ile  biyogaz ve kompost tesislerinin yaklaşık maliyetleri sunulmuştur.  

5.1 Araştırma Bölgesi için Uygun Barınak Tipleri ve Planlama Sistemleri 

Önerilen büyükbaş hayvan barınak sistemleri 100 baş ve üzeri kapasitelerde 

planlanmıştır. Bunun nedeni, araştırmanın yürütüldüğü büyükbaş hayvancılık 

işletmelerinin %37.8’inin 100 baş ve üzerinde olması ve ticari amaçlı büyük kapasiteli 

hayvancılık işletmelerinin sayısının günden güne artmasıdır. Önerilen farklı barınak 

sistemlerine ilişkin özellikler Çizelge 5.1’de verilmiştir.  
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Çizelge 5.1 Araştırma alanına uygun olarak geliştirilen büyükbaş hayvan barınak sistemlerinin bazı 
özellikleri 

Yetiştiricilik 
Türü 

Proje 
no 

Kapasite Barınak 
Tipi 

Planlama Sistemi 

Süt 1 
2 

100 Kapalı  Serbest duraklı 
Serbest duraklı - servis yolları ızgara tabanlı 

Besi 3 
4 
5 

100 Yarı açık 
 
Açık   

Serbest – gezinme alanında yemleme 
Serbest – ızgara tabanlı 
Serbest    

Çizelge 5.1’e bakıldığında süt sığırcılığı için, kapalı tipte planlanmış serbest duraklı 

barınak sistemlerinin, sert zeminli ve servis yolları ızgara tabanlı olarak iki farklı 

şekilde önerildiği görülmektedir. Bu sistemlerin seçilmesinin nedenleri, süt sığırları için 

temiz, sağlıklı bir ortam oluşturulmasına ve barınak içerisinde gereksinim duyulan çevre 

denetimi koşullarının sağlanmasına olanak vermesidir. Yataklık gereksiniminin az 

olması, mevcut durak sayısının %10’u kadar daha fazla hayvan barındırılmasına olanak 

vermesi de bu sistemin diğer sistemlere göre avantajları olmaktadır (Balaban ve Şen 

1988). Besi sığırcılığı için açık ve yarı açık tipte serbest sistemli barınaklar önerilmiştir. 

Besi sığırlarının temiz hava ve güneşten yararlanmaları istenilen canlı ağırlığa 

ulaşmaları ve sağlıklı olmaları açısından oldukça önemli olmaktadır. Ayrıca besi 

sığırları olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklı olduklarından kapalı tipteki yapılar 

yerine daha az maliyetli açık ve yarı açık sistemler uygun olmaktadır (Lindley and 

Whitaker 1996). Yarı açık sistemde planlanmış barınaklar önerilirken, sert zeminli ve 

barınak tabanı tamamen ızgaralı olmak üzere iki farklı alternatif üzerinde durulmuştur. 

Açık sistemlerde ise, yalnızca yemleme alanlarının üzerinin basit bir gölgelikle 

kapatılması, diğer alanların tamamen açık bırakılması öngörülmüştür. Önerilen 

büyükbaş hayvan barınaklarına ilişkin planlar ve detay çizimleri Ek1’de verilmiştir.    

Büyükbaş hayvan barınakları planlanırken, Anonymous (1980), Bengtsson and 

Whitaker (1986), Hardy and Meadowcroft (1986), Anonymous (1987), Ekmekyapar 

(1988), Balaban ve Şen (1988), Öneş ve Olgun (1989), Olgun (1991) ve Anonymous 

(1992)’da önerilen değerler göz önüne alınmıştır. 

Serbest duraklı barınak sistemlerinin planlanmasında öncelikle uygun durak boyutları 

belirlenmiştir. Durak genişlikleri 1.10 m ve durak uzunlukları ise 2.10 m olarak 
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alınmıştır. Barınak içerisinde farklı durak düzenlemelerine ilişkin alternatifler 

değerlendirilerek durakların ikisi pencere yönüne ikisi de yemleme alanına doğru 

bakacak şekilde olmak üzere dört sıralı olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Yapılan bu düzenlemeye göre barınak uzunluğu ve genişliği belirlenmiştir. Süt sığırı 

yetiştiriciliğine önemli olan bir konu da sağım merkezinin planlanmasıdır. Barınak 

içerisinde ya da barınağa bağlantılı olarak bir sağım merkezi planlanmalıdır. Buna göre 

barınak içerisinden ve dışarısından ulaşılabilecek şekilde barınağa ekli olarak bir sağım 

merkezi planlanmıştır. Sağım merkezinde bir sağımda 25 hayvanın sağılacağı 

düşünülmüştür. Barınak taban planı oluşturulduktan sonra, uygun yan duvar 

yükseklikleri, kapı ve pencere boyutları, çatı tipi ve döşeme boyutları belirlenmiştir. 

Çatı eğimi 18º olarak belirlenmiştir. Yan duvar yüksekliği barınak tabanından itibaren 

2.80 m. Kapı boyutları 3.0 × 2.5 m, kapılar servis yolarının sonlarında düşünülmüştür. 

Pencere yükseklikleri 0.80 m, pencere genişlikleri ise 0.95 m ve 1.14 m arasında 

belirlenmiştir. Pencere alanlarının belirlenmesinde, taban alanına göre oranı 1/20 olarak 

alınmıştır. Saçak genişliği 0.50 m olarak belirlenmiştir.  

Durak bölme malzemesi olarak 10 cm çaplı metal borular kullanılmıştır. Durak 

tabanından servis yollarına doğru %1 eğim verilmiştir. Duraklar ile servis yolu arasına 

15 cm yüksekliğinde ve 10 cm genişliğinde kenar betonu planlanmıştır. Duraklar 

arasında ve yemleme alanında bulunan servis yollarının genişlikleri 3.0 m olarak 

belirlenmiştir. Yemleme iki yönlü düşünüldüğünden, yemlik genişliği 150 cm, hayvan 

başına bırakılan yemlik uzunluğu ise 60 cm olarak alınmıştır. Yemliklerin yerden 

yükseklikleri 70 cm dir. Her 25 hayvan için bir suluk planlanmıştır. Suluk uzunluğu 

2.10 m ve suluk genişliği 1.60 m olarak belirlenmiştir.  

Yarı açık serbest sistemlerin planlanmasında öncelikle hayvan başına bırakılacak alan 

değeri 7 m2 olarak belirlenmiştir. Daha sonra her 25 hayvanın bir bölmede barındırıldığı 

göz önüne alınarak dinlenme alanında bölme boyutları belirlenmiş ve buna göre barınak 

uzunluk ve genişlik değerleri hesaplanmıştır. Yan duvar yükseklikleri, kapı boyutları, 

aydınlatma açıklıkları, çatı tipi ve döşeme boyutları belirlenmiştir. Bu sistemin 

tasarımında ayrı bir gezinme ve yemleme alanı olacağı düşünülmüştür. 



 247

Dinlenme alanının tabanı beton zemin olarak düşünülmüş ve barınak dışına doğru %2 

eğim verilmesi uygun görülmüştür. Gezinme alanının tabanı ise sıkıştırılmış toprak 

olarak bırakılmış ve tabandan gübre toplama kanallarına doğru %2 eğim verilmiştir. 

Gezinme alanında ise hayvan başına 14 m2 alan bırakılmıştır. Gezinme alanında her 25 

hayvan için 2.10 m × 1.60 m boyutlarında beton suluk düşünülmüştür. Suluk çevresinin 

beton malzeme ile kaplanması öngörülmüştür. Yemleme alanı beton malzeme ile 

kaplanmış ve hayvan başına 75 cm yemlik uzunluğu bırakılmıştır. Yemleme alanının 

yağış sularından korunması amacıyla üzeri basit bir sundurma ile örtülmüştür. Yemlik 

tarafından gübre kanalına doğru %2 eğim verilmiştir. yemlik genişliği 75 cm, yerden 

yüksekliği 70 cm olarak düşünülmüştür. Gübre toplayıcı kanalların da beton 

malzemeden yapılması öngörülmüştür. Kanallara uzunlukları boyunca %4 eğim 

verilmiştir.   

Yarı açık ve serbest sistemde önerilen 4 no’lu barınak projesinde ise gezinme alanı 

düşünülmemiştir. Barınağın kapalı kısmında bulunan dinlenme alanının tamamen ızgara 

tabanlı olması öngörülmüştür. Dinlenme alanının sonunda gezinme alanı bırakılmadan 

yemleme yapılmaktadır. Yem dağıtımı barınak dışında bırakılan yem yolundan 

sağlanmaktadır. Izgara tabanlı sistemlerde hayvan başına 2.5 m2 alan bırakılması uygun 

görülmüştür. Hayvan başına yemlik uzunluğu 60 cm, yemlik genişliği 75 cm ve 

yemliklerin yerden yükseklikleri ise 70 cm olarak belirlenmiştir.  

Açık sistemlerde her 25 hayvanın bir bölmede barındırılması öngörülmüştür. Her 

bölmede diğer sistemlerde önerilen suluk tipi bulunmaktadır. Yemleme alanları dışında 

bölmelerin zemini sıkıştırılmış toprak olarak bırakılmıştır. Her bölmede hem yemlik 

tarafına hem de bölme dışında bulunan gübre toplama kanallarına doğru iki yönlü 

olmak üzere %2 eğim verilmiştir. bu şekilde bölmelerin ortasında küçük tepecikler 

oluşturularak hayvanların bu kuru kısımda dinlenmeleri sağlanmaktadır. Hayvan başına 

yemlik boyutları yarı açık sistemlerde uygulandığı gibi önerilmiştir. Bu sistemde besi 

hayvanlarının temizlik ve diğer işlemleri için ayrı bir alan planlanmıştır.     
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5.2 Araştırma Bölgesi İçin Uygun Atık Yönetim Sistemleri 

Araştırma alanında büyükbaş hayvancılık işletmeleri ve gübre toplayan işletmeler için 

atıkların toplanması, iletilmesi, depolanması ve işlenmesi aşamalarını bütünüyle içine 

alan atık yönetim sistem modelleri önerilmiştir. Önerilen atık yönetim sistem 

modellerine ilişkin şekiller Ek 2’de verilmiştir.  

5.2.1 Büyükbaş hayvancılık işletmelerinde atık yönetim sistemleri 

Araştırma alanında önerilen farklı barınak sistemlerine uygun atık yönetim sistemleri 

planlanmalıdır. Önerilen barınak sistemlerine göre seçilen atık yönetim modellerine 

ilişkin özellikler Çizelge 5.2’de verilmiştir.  Atık yönetim sistem modellerinin 

tasarımında, Day (1988), Anonymous (1993a,b), Anonymous (1996), Anonymous 

(1999a,b), Anonymous (2001a,b), Anonymous (2003a,b), Anonymous (2005a), 

Anonymous (2005b), (Anonymous 2005c), VanDevender and Carman (2002), Van 

Horn et al. (1994), Ludington (2004), Chastain and Jacobson (1996) ve Clanton 

(2002)’da belirtilen ilkelerden yararlanılmıştır.’da belirtilen ilkelerden ve değerlerden 

yararlanılmıştır.  

Çizelge 5.2 Araştırma alanında önerilen barınak sistemlerine göre seçilen atık yönetim sistem modellerine 
ilişkin özellikler 

Depolama Proje 
no 

Toplama  İletim  
Katı  Sıvı Yarı katı 

İşleme 

1 Sıyırıcı araç Gübre kanalları 
Borulu sistem 
Pompa sistemleri 

İsteğe bağlı Betonarme 
havuz 

İsteğe 
bağlı 

Çökeltme 
havuzu 

2 Izgara altında Borulu sistem 
Pompa sistemleri 

İsteğe bağlı Betonarme 
havuz 

İsteğe 
bağlı 

Çökeltme 
havuzu 

3 Gübre kanalı 
Yükleyici araç 

Gübre kanalları, 
yükleyicili araçlar 
Borulu sistemler 

Betonarme 
tabanlı 
üzeri kapalı 

Betonarme 
havuz 

İsteğe 
bağlı 

Çökeltme 
havuzu 

4 Izgara altında Borulu sistem 
Pompa sistemleri 

İsteğe bağlı Betonarme 
havuz 

İsteğe 
bağlı 

Çökeltme 
havuzu 

5 Gübre kanalı 
Yükleyici araç 

Gübre kanalları 
yükleyicili araçlar 
Borulu sistemler 

Betonarme 
tabanlı 

üzeri kapalı 

Betonarme 
havuz 

İsteğe 
bağlı 

Çökeltme 
havuzu 
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Serbest duraklı beton zeminli barınaklarda gübre servis yollarından sıyırıcı uçlu 

traktörlerle barınak sonunda bulunan ızgaralar yardımıyla yer altı depolama yapısına 

iletilmektedir. Barınak temizliğinin günde 3 kez yapılması önerilmektedir. Kanala itilen 

yarı katı gübre kanalın hemen altında bulunan betonarme 2.50 m derinliğinde ve 3.0 m 

genişliğindeki ön depoya alınmaktadır. Burada kısa dönemli (1-4 ay) olarak depolama 

öngörülmektedir. Ön depo içerisine yerleştirilen 30 cm çaplı borulu sistem ve pompa 

yardımıyla yarı sıvı haldeki atıklar çökeltme havuzuna alınmaktadır. Çökeltme 

havuzunda atıkların katı ve sıvı kısmının birbirinden ayrılması sağlanmaktadır. 

Çökeltme havuzuna verilecek uygun bir eğimle ve havuz tabanında oluşturulan 30 cm 

çaplı borulu sistemlerle sıvı kısım uzun dönemli depolama (6-12 ay) için betonarme 

havuzlara iletilir. Burada depolanan sıvı atıklar pompa sistemleri kullanılarak tarım 

arazilerine sulama ile birlikte uygulanabilir. Atıkların tarım arazilerine uygulanması 

soğuk mevsimler, don olması beklenen ve don olan günler dışında gerçekleştirilmelidir. 

Avrupa Birliği Nitrat Direktifi çerçevesinde Kasım – Mart ayları süresince atıkların 

araziye uygulanması yasaklanmıştır. Bu tarihler üye ülkelerin kendi koşullarına göre 

değişebilmektedir. İsteğe bağlı olarak çökeltme havuzunda ayrılan katı kısmın uzun 

dönemli depolanması için üzeri kapalı, tabanı betonarme, çevresi koruyucu bariyerlerle 

çevrili depolama yapıları kullanılabilmektedir. Kısa dönemli depolama düşünülüyorsa 

çökeltme havuzlarının bir bölümü bu amaçla kullanılabilmektedir. Katı gübrenin 

depolanmasında kullanılan yapılar için alternatif olması açısından iki farklı yöntem 

önerilmiştir. Birincisi kompost gübrenin ve ham haldeki katı gübrenin tek bir yapıda 

depolanması, ikincisi ise çökeltme havuzlarında sıvı kısım uzaklaştırılırken, kalan katı 

gübre için yeterli depolama alanı sağlanması. İkinci alternatifin uygulanması, eğer 

işletmenin kompost tesisine gereksinimi yoksa daha ekonomik olacaktır. Ancak 

çökeltme havuzlarında kısa dönemli (1-4 ay) depolama yapılabileceği unutulmamalıdır.   

Serbest duraklı ve tabanı ızgaralı olarak önerilen sistemlerde ise atıkların barınaktan 

toplanması için ek bir sisteme gereksinim yoktur. Gübrenin ızgaralar arasında bırakılan 

boşluklardan doğrudan ızgara altında bulunan betonarme depolara iletilmesi 

sağlanmaktadır. Izgara altında bulunan depolarda 3-4 hafta gibi kısa dönem depolama 

önerilmiştir. Aksi halde, zamanla depolama yapısında mikroorganizmaların  

faaliyetlerinin artması ile depolama yapısından barınak iç ortam havasına zehirli gazlar 
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ve kötü koku yayılacaktır. Bunu önlemek amacıyla depolama yapısında uzun yan 

duvarlarda karşılıklı 4 tane, barınağın kısa kenarlarında ise karşılıklı 2 tane 

havalandırma açıklıkları bırakılmıştır. Yer altı depolama yapısının barınak sonunda 

bulunan uygun bir yerinde oluşturulan boru sistemleri ve pompa yardımıyla yarı katı 

şeklindeki atıklar çökeltme havuzlarına iletilmesi düşünülmüştür. Çökeltme 

havuzlarında sıvı kısmın betonarme havuzlara katı kısmın ise katı gübre depolama 

yapılarına ya da çökeltme havuzlarının bir bölümünde depolanması sağlanır.  

Açık ve yarı açık sistemlerde dinlenme, gezinme ve yemleme alanlarında oluşan 

atıkların gübre kanalları ile ana toplama kanalına iletilmesi sağlanır. Bu kanal 

yardımıyla çökeltme havuzuna iletim sağlanmaktadır. Sıvı kısım borulu sistemlerle 

depolama havuzlarına, katı kısım ise yükleyici araçlarla depolama yapılarına iletilir. 

Yarı açık sistemlerde gezinme ve yemleme alanlarında, açık sistemlerde ise bölmelerde 

oluşan katı gübre yükleyici araçlarla toplanarak katı gübre depolama yapılarına 

iletilmektedir.  

Önerilen yarı açık ve dinlenme alanı tamamen ızgara tabanlı sistemlerde ise atıkların 

toplanması, iletilmesi, depolanması ve işlenmesi diğer ızgara tabanlı sistemde önerildiği 

gibi olmaktadır.  

Önerilen farklı barınak sistemlerine göre seçilen atık yönetim modelleri atıkların 

barınaklardan ve açık alanlardan toplanmasında kullanılan sistemlerde değişim gösterse 

de iletim, depolama ve işleme aşamalarında kullanılan sistemler hemen hemen aynı 

olmaktadır. Bu nedenle önerilen atık yönetim sistem elemanları, bütün barınak 

sistemleri için tek bir modelde tasarlanmıştır.       

5.2.2 Gübre toplayan işletmelerde atık değerlendirme sistemleri 

Akyurt ve Çubuk belediyeleri bölgedeki bütün hayvancılık işletmelerini birarada 

toplayan projeler üzerinde bir-iki yıldır çalışmaktadırlar. Proje kapsamında Çubuk -  

Şabanözü ilçeleri güzergahında büyük bir alan düşünülmektedir. Gübre toplayan 
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işletmelerin de bu alanda toplanmaları ulaşım ve taşıma maliyetlerinin azaltılması 

yanında, çevre kirliliği tehlikesini de en aza indirgeyecektir.  Ancak burada en önemli 

konu, toplanılması düşünülen bu alanın topoğrafya ve toprak koşullarının ayrıntılı bir 

şekilde belirlenmesi ve önerilen atık yönetim sistemlerinin bu alanda toplanacak 

büyükbaş hayvancılık işletmeleri tarafından uygulanması gerekmektedir.  

Araştırma süresince gübre toplayan işletmelerin depoladıkları gübre miktarı konusunda 

net bir veriye ulaşılamamıştır. Gübre toplayan işletmelerin açık alanlarda gelişigüzel 

depolama yapmaları da gübre miktarında kayıplara neden olmaktadır. Bu durumda 

gübrenin barınaklara ait depolama yapılarından alınıp depolama alanlarına 

getirilmesinde tankerlerden yararlanılmalıdır. Depolama alanında, büyükbaş hayvancılık 

işletmeleri için önerilen katı gübre depolarının önerilmesi uygun olacaktır. Gübre 

toplayan işletmelerin elde ettikleri gübrelerin formları değişken olmakla birlikte, 

genellikle bekletilmiş gübrede sıvı oranı azalacağından yarı katı veya katı halde gübre 

toplanmaktadır. Bunun yanında yarı katı gübrenin işlenmesi amacıyla büyükbaş 

hayvancılık işletmeleri için önerilen çökeltme havuzlarının önerilmesi düşünülmüştür. 

Gübre toplayan işletmeler için en ekonomik olan değerlendirme yöntemi katı formdaki 

gübrenin kompost yapımında kullanılmasıdır. Kompost gübrenin bitki ve toprak için 

besin değeri oldukça yüksektir. Bunun yanında çevre kirliliği riski de azaltılmış 

olacaktır.  

5.3 Atık Yönetim Sistem Elemanlarının Tasarımı 

Önerilen farklı barınak sistemlerine göre seçilen atık yönetim sistem modellerinin 

başarılı olabilmesi sistem elemanlarının uygun tasarlanmasına bağlı olmaktadır. Burada 

atık yönetim sistem elemanlarının tasarım değerleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Önerilen atık yönetim sistem elemanlarına ilişkin detaylı planlar Ek 3’te verilmiştir.  
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5.3.1 Toplama ve iletim sistemlerinin tasarımı 

Serbest duraklı ve sert zeminli barınak sisteminde gübre, sıyırıcı uçlu traktörlerle 3.0 m 

genişliğindeki beton kaplamalı servis yollarından barınak dışında bulunan ızgara 

kapaklar yardımıyla depolama yapısına iletilir.  

Serbest duraklı ve servis yolları ızgara tabanlı sistemlerde ise, gübre ızgaralar 

yardımıyla barınak tabanının altında bulunan depolara iletilir. 

Yarı açık ve sert zeminli sistemlerde hayvanlar için yataklık malzeme 

kullanılacağından, katı gübrenin bir süre tabanda birikimine izin verilebilir. Sıvı gübre, 

barınak tabanında dış ortama doğru verilen %2 eğim yardımıyla betonarme ve 

dikdörtgen kesitli kanallara iletilir. Kanalların genişliği 40 cm, derinliği ise 30 cm 

olmaktadır. Gezinme alanında ortaya çıkan sıvı atıkların, kanallara doğru verilen %2 

eğim ile kanallara doğru akması sağlanır. Gezinme, dinlenme ve yemleme alanlarından 

toplanan sıvı atıklar barınağın hemen yanında bulunan 60 cm genişliğinde ve 60 cm 

derinliğindeki betonarme toplama kanallarına iletilir. Bunun sağlanması için kanallara 

uzunlukları boyunca %4 eğim verilmiştir. Ana kanaldan akışı kolaylaştırmak için kanal 

uzunluğu boyunca %4 eğim önerilmiştir. Gezinme, yemleme ve dinlenme alanlarında 

ortaya çıkan atıkların katı kısmı ise araçlarla toplanarak katı gübre depolama yapısına 

iletilir. Çökeltme havuzlarında ayrışması sağlanan sıvı atıklar oluşturulan boru 

sistemleri ile sıvı gübre depolama yapısına iletilir.  

Yarı açık ve ızgara tabanlı barınaklarda ise gübrenin toplanması ızgaralar yardımıyla 

olmaktadır. ızgara altı depoda 3-4 hafta bekletilen atıklar çökeltme havuzuna oradan da 

sıvı ve katı gübre depolama yapısına iletilir.  

Açık sistemlerde ise, dinlenme, gezinme ve yemleme alanlarında ortaya çıkan sıvı 

atıkların öncelikle 40 cm genişliğinde ve 30 cm derinliğinde oluşturulan betonarme 

kanallara akması sağlanır. Bu kanallarda toplanan atıklar, 60 cm genişlik ve 60 cm 

derinlikteki betonarme toplama kanalına iletilir. Buradan da çökeltme havuzuna 
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doğrudan iletilen atıkların sıvı ve katı kısımlarının ayrışması sağlanır. Sıvı atıklar  

betonarme sıvı atık depolama havuzlarına, katı kısım ise katı atık depolama yapılarına 

iletilir.  

5.3.2 Depolama sistemlerinin tasarımı 

Önerilen serbest duraklı sert zeminli ve ızgara tabanlı sistemler ile yarı açık ızgara 

tabanlı sistemlerde barınaktan toplanan atıklar kısa dönemli olarak yer altı betonarme 

depolama yapılarında depolanmaktadır.   Serbest duraklı ve sert zeminli barınak için 

önerilen ön depolama yapısı 2.5 m derinliğinde planlanmıştır. Depo tamamen 

betonarme şeklindedir. Deponun duvar kalınlıkları 20 cm olarak belirlenmiştir. Tabanı 

beton üzerine sızdırmaz malzeme serilerek sızmaya karşı önlem alınmıştır. Taban 

betonu 20 cm kalınlığında düşünülmüştür. Depo tabanında 0.8 m×0.8 m ve 25 cm 

derinliğinde pompa çukuru oluşturulmuştur. Borulu sistemler ve pompa yardımıyla 1-2 

ay depolanan gübre çökeltme havuzlarına iletilmektedir. Serbest duraklı ve ızgara 

tabanlı sistemde ise ızgara altında oluşturulan depolama yapısı tamamen betonarme 

malzemeden düşünülmüştür. Depo tabanı ve duvarları 20 cm kalınlığında betonarme 

malzemedendir. Depo içerisinde 30×30 cm kesitinde betonarme kolonlar 

bulunmaktadır. Kolonlar ızgaraları taşımaktadır. Burada 3-4 hafta depolanan gübre 

pompa ile çökeltme havuzuna iletilir. Yarı açık ve ızgara tabanlı sistemde bulunan 

depolama yapısının inşaat özellikleri de serbest duraklı ızgara tabanlı sistemde bulunan 

depolama yapısı ile aynı olmaktadır. Betonarme yer altı depolama yapıları taban suyu 

yüksek olan arazilerde taban suyu seviyesinden en az 50 cm yukarıda düşünülmelidir. 

 Sıvı depolama havuzları üzeri açık, iç yanal eğimleri 1/3 olan betonarme olarak 

önerilmektedir. Sızma tehlikesini en aza indirgemek amacıyla havuzun tamamen 

betonarme olması önerilmektedir. Çökeltme havuzundan gelen sıvı atıkların havuza alt 

kısımdan girmesi düşünülmüştür. Havuzun kenarında 1/5 eğimli, 4 m genişliğinde 

rampa planlanmıştır. Havuzun çevresinin 6 m genişliğinde beton malzeme ile 

kaplanması ve çevresinin 2 m yüksekliğinde tel ile çevrilmesi düşünülmüştür. Bu 

şekilde araçlara hareket kolaylığı sağlanmasının yanında güvenlik önlemi de alınmış 
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olacaktır.  Çizelge 5.3’de farklı kapasiteler için 270 günlük depolama sağlayacak sıvı 

atık depolama havuzlarının boyutları verilmektedir.  

Çizelge 5. 3 Hayvan kapasitesindeki değişime göre sıvı atık depolama havuzuna verilebilecek boyutlar,  

Kapasite, 
baş 

Derinlik, m Su yüzeyi, m2 Depolama 
hacmi,m3/270gün 

10 3.6 155 250 
30 3.6 325 420 
50 3.6 625 850 
100 4.5 900 1500 
300 4.5 1600 3500 
500 4.5 2500 6500 
1000 4.5 6400 14000 

Katı atık depolama yapılarına girişte 1/10 eğimli rampa düşünülmüştür. Depolama 

yapısının girişinden depo bitimine doğru yine 1/10 eğim verilmiştir. Bu şekilde dış 

ortamdan depo içerisine yağış sularının girmesi önlenmektedir. Depo içinde verilen 

eğim yardımıyla gübre yığınından sızan sıvı kısmın depodan kolayca uzaklaştırılması 

sağlanmaktadır. Beton taban kalınlığı, 20 cm olarak düşünülmüştür. Depo duvarlarının 

da dayanıklı olması açısından betonarme olması önerilmektedir. Barınak duvarının 

uzunluğu boyunca depolama yapısı içerisinde 20 cm genişliğinde kanal oluşturulmuştur. 

Kanalın uzunluğu boyunca da %2 eğim verilmiştir. Depolama yapısının üzerinin yağış 

sularından koruma amacıyla örtülmesi önerilmiştir. Depolama yapısının yüksekliği 5 m 

olarak belirlenmiştir.     

5.3.3 Atık işleme ve değerlendirme sistemlerinin tasarımı 

Çökeltme havuzları, çevre kirliliği tehlikesi ve uzun kullanım ömrü nedeniyle tamamen 

betonarme olarak önerilmiştir. Çökeltme havuzlarında sıvı ve katı kısmın ayrışması ile 

katı ve sıvı atıkların ayrı ayrı depolanması sağlanmasının yanında depolama hacmi de 

azaltılmış olmaktadır. Önerilen çökeltme havuzlarına atıkların giriş yaptığı tarafta %10 

eğim verilmiştir. Havuz tabanına sıvı gübrenin boru sistemlerine akmasını sağlamak 

amacıyla iletimin sağlanacağı bölgeye doğru %8 eğim verilmiştir. Tabanda kalan katı 

gübre ise havuz kenarında oluşturulan yükleme rampası yardımıyla araçlara yüklenmesi 

sağlanır. Delikli boru çapı 30 cm ve boru deliklerinin 1.5-2.5 cm arasında olması 
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önerilmektedir. Boru tıkanmalarının önlenmesi için borunun önüne metal malzemeden 

yapılmış, duvara 18º eğimli yerleştirilmiş 1.2 m uzunluğunda filtre kullanılması 

düşünülmüştür. Havuz derinliği 1.8 m ve eğimli rampanın uzunluğu da 18 m olarak 

alınmıştır (Mukhtar et al. 1999). Çizelge 5.4’de havuz derinliği (1.8 m), rampa eğimi 

(%10) ve uzunluğu (18 m) değerleri sabit alınarak, önerilen çökeltme havuzu 

boyutlarının, hayvan kapasitesine göre değişimleri hesaplanarak verilmiştir. 

Çizelge 5.4 Hayvan kapasitesindeki değişime göre çökeltme havuzuna verilebilecek boyutlar,  

Kapasite, 
baş 

Genişlik, 
m 

Alt uzunluk. 
m 

Toplam uzunluk, 
m 

Depolama 
hacmi,m3/270gün 

10 8.0 6.00 15.80 250 
30 8.0 8.00 18.80 400 
50 8.0 10.80 20.80 750 
100 11.80 10.80 25.80 1500 
300 11.80 18.00 35.80 4000 
500 15.80 36.00 53.80 6500 
1000 25.80 48.00 75.80 14000 

Çizelge 5.4’de belirtilen değerler, Avrupa Birliği Atık Yönetimi Standartları’nda 

belirtilen 270 günlük depolama süresi için hesaplanmıştır.   

Daha önce de belirtildiği gibi atık yönetim sisteminin ekonomik olması açısından 

çökeltme havuzları kısa dönemli olarak depolama amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu 

nedenle öneriler yapılırken depolama amacıyla da kullanılabilecek ayrı bir çökeltme 

havuzu tipi geliştirilmiştir. Çizelge 5.5’de 100 baş kapasiteli bir hayvancılık işletmesi 

için farklı depolama süreleri göz önüne alınarak depolama havuzunun boyutları 

hesaplanarak verilmiştir.  

Çizelge 5.5 100 başlık bir hayvancılık işletmesinde, depolama süresindeki değişime göre kısa dönemli 
depolama havuzlarına verilebilecek boyutlar 

Depolama 
süresi, gün 

Genişlik, 
m 

Alt uzunluk. 
m 

Toplam uzunluk, 
m 

Depolama 
hacmi,m3/270gün 

15 8.0 8.00 20.00 180 
30 8.0 12.00 30.00 320 
45 8.0 30.00 48.00 460 
75 12.0 24.00 42.00 590 
90 12.0 36.00 48.00 690 
150 12.0 40.00 68.00 805 
180 16.0 42.00 78.00 1500 
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Çizelge 5.5’de hesaplanan değerler rampa eğimi 1/10, Rampa uzunluğu 18 m ve havuz 

derinliği 1.8 m olduğu koşula göre hesaplanmıştır. Havuz derinliği 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m 

ve 1.8 m alınabilmektedir. Havuz derinliğine göre rampa uzunluğu da 1/10 eğim 

değerini sağlamak amacıyla değişim göstermektedir. Rampa uzunlukları da derinlik 

değerlerine göre sırasıyla, 9.0 m, 12.0 m, 15.0 m ve 18.0 m olarak hesaplanmıştır. Bu 

tip havuzlar en fazla 6 aylık depolama için önerilebilmektedir (Chastain and Schmidt 

1996).  

Araştırma alanında hayvansal atıkların değerlendirilmesinin işletmelere ekonomik 

açıdan yararlı olması ve ilk yatırım masraflarının azaltılması amacıyla birden fazla 

işletme için ortak bir kompost ve alternatif olarak biyogaz tesisleri önerilmiştir. Ek 4’te 

tasarım kriterleri detaylı olarak açıklanmıştır.   

Araştırma alanı kapsamında çevre koşullarını iyileştirecek biçimde bir değerlendirme 

projesi gerçekleştirmek amacıyla, kompost tesisinin ilk aşamada 10.000 büyükbaş 

hayvandan elde edilen günlük katı atık kapasitesini işleyecek şekilde boyutlandırılması 

düşünülmüştür. Kompost için kuramsal temellerde belirtilen C/N oranı %50-60 

olmalıdır. Katı madde oranı ise 25-30 olmalıdır. Araştırma alanında elde edilen atıkların 

katı madde oranı %12.1 olarak bulunmuştu. Bu oranı %25’e getirebilmek için sap, 

saman, gazete kağıdı gibi bir miktar çöp ile karıştırılması gerekmektedir.  

Araştırma alanında atıkların değerlendirilmesinde diğer bir alternatif proje biyogaz 

tesislerinin kurulmasıdır. Biyogaz tesislerinin işletmeler için ekonomik olması açısından 

birden fazla işletme için projelenmesi daha uygun olacaktır. Kompost tesislerinde 

olduğu gibi 10.000 büyükbaş hayvandan elde edilecek yarı katı haldeki gübrenin girdi 

olarak kullanıldığı biyogaz tesis projesi önerilmektedir. Hayvanlardan elde edilen 

günlük atık miktarı 38.4 kg olarak bulunmuştu. Yataklık materyal ve diğer yardımcı 

tesislerden gelebilecek atık miktarı Anonymous (1996) ve Baban vd. (2001)’ da 

belirtilen ilkeler doğrultusunda hesaplandığında günlük olarak bir hayvan için yaklaşık 

42 kg/gün/hayvan atık elde edilmektedir. Bu değer 10.000 büyükbaş hayvan için 420 

ton/gün olmaktadır. Biyogazın verimli olabilmesi için atıkların toplam katı madde 

miktarı %8-%10 aralığında olmalıdır. Araştırma sonucunda toplam katı madde miktarı 
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%12.1 olarak bulunmuştu. Toplam katı madde miktarı bu değer olarak alınırsa 

anaerobik çürütme tanklarına alınmadan önce sulandırma yapılarak atıkların katı madde 

oranı sözü edilen aralığa çekilmelidir.  Çürütme tanklarında hidrolik bekletme süresi 25 

gün olarak alınmıştır. 
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5.1  KOMPOST TESİSİNİN TASARIMI 

5.1.1 Örnek Kompost Tesisi Malzeme Akış Diyagramı 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ham gübre 
miktar   :  420 t/gün 
hacim    : ∼ 400-440 m3 

TKM       :  %12.1 (100 t/gün) 
Su         :  %65 (106 m3/gün) 
C/N       :  25 

gübre toplama karıştırma 
Miktar  : 570 t/gün 
hacim    : ∼ 570-600 m3 
TKM     : %40 (228 t/gün) 
Su         : %60 (342 m3/gün) 
C/N       :  30 

 Katılaştırıcı materyal 
(saman-talaş) 
Miktar  : 150 t/gün 
TKM      : %90 (125 t/gün) 
Su        :  %10 (25 m3/gün) 
C/N     :  60   

kompost reaktörleri 
12 adet Φ4.5x22.5 m, 12x235 m3 kapasite 
bekletme süresi  : 4.2 gün 
işletme sıcaklığı :55o C 

Kompost gübre 
TKM     : 282 t 
Su       : 180 m3 

Hacim :  900 m3 
C/N      : 16 

Işleme- bekletme 
bekletme süresi : 25 gün 
alan : 12550 m2  
yığma yüksekliği : 1.5 m 
buharlaşan su : 12 m3 



 
 5.1.2 Kompost Tesisinin Özellikleri 

 
 

Birim Özellik 
 
tanım 
işlev 
adet 
malzeme 
kapasite 
ekipman 
 
tanım 
işlev 
 
adet 
malzeme 
hacim 
boyutlar 
ekipman 
 
 
 
tanım 
işlev 
 
 
adet 
malzeme 
hacim 
boyutlar 
dönme hızı 
ekipman 
 
 
 
 
tanım 
işlev 
adet 
malzeme 
boyutlar 
ekipman  
 
 
 
 

 
 ham gübrenin ön depolama yeri 
gübrenin ilk boşaltım yeri, gübrenin gübre hazırlama ünitesine aktarılmasının sağlanması  
2 
çelik 
20 m3 
gübre aktarma konveyörü (helezon), 50 t/saat, 2 adet, 3kW  
  
ham gübre toplama karıştırma tankı 
gübrenin toplanması, saman, talaş, vb diğer organik atıklar ile karıştırmanın sağlanması, C/N oranının 
ayarlanması  
2 
betonarme 
2x300 m3 
12.0x12.0x2.5 m (yükseklik), 0.4 m hava payı 
mekanik karıştırıcı, düşey milli, her tankta 1 adet, 10.0 kW 
kırıcı (ağaç atıklar için), 1 adet, 110 kW 
gübre besleme ana konveyörleri,  2 adet,  2X25.0 t/saat kapasiteli, 2X7.5 kW 
 
kompost reaktörleri (döner tambur tipte) 
gübre karışımının oksik koşullarda mikroorganizma faaliyeti sonucu kompostlaşmasını sağlamak, 55o 
C sıcaklıkta patojenlerin ölmesi için gerekli bekleme süresini sağlamak 
12 
çelik, ısı izolasyonlu 
12x358 m3,  net çalışma kapasitesi = 12x235 m3, 4.2 saat bekletme süresi 
12 x ∅4.5x22.5 m  
1 dönüş/15 dak. 
motor-redüktör gurubu, her reaktör için 12.0 kW 
Her reaktör için besleme konveyörü,  12x4.0 t/saat kapasitede, 12x3.0kW  
Her reaktör için boşaltma konveyörü, 12x4.0 t/saat kapasitede, 12x3.0kW 
Fan,  2x160 000 m3/saat, 2x80 kW, ∆P=1bar,  +1 yedek 
 
kompost işleme – bekletme yeri 
Üretilen kompostu soğutma, bir miktar daha kurutmak ve olgunlaştırmak 
Her kompost reaktörü çıkışında 1x12 adet 
Çelik konstrüksiyon sundurma 
12 x (20.0x50.0 m), toplam 12000 m2 
yükleyici, gübrenin hareketini sağlamak veya gerektiğinde havalandırmak için 2 adet  
konveyor, her holün çıkışında 1 adet, 12x4.0 t/saat kapasitede, 12x3.0kW 
gübre taşıma ana konveyörleri,  2 adet,  2X25.0 t/saat kapasiteli, 2X7.5 kW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.2 Kompost Tesisinin Özellikleri (devam) 
 
 
Birim Özellik 
 
tanım 
işlev 
adet 
boyutlar 
malzeme 
ekipman  
 
 
 
tanım 
işlev 
adet 
boyutlar 
malzeme 
ekipman  
 
tanım 
özellikler 
 
 
giriş–çıkış yapısı 
özellikler 
 

 
 gübre parçalama, eleme, paketleme – satış  
üretilen kompost gübrenin satışa hazır hale getirilmesi 
1 
20.0x30.0 m 
çelik konstrüksiyon 
eleme, ufalama ekipmanı, 2 adet , 2x20 t/saat kapasitede, 2x25.0 kW,  
+ 1 yedek 
paketleyici, 8 adet, 5t/saat kapasitede, 8X1.5 kW, + 2 yedek 
 
biyofiltre 
havalandırma sistemi için kullanılan havada koku giderilmesi 
2  
2x (25.0x80.0 m) 
betonarme, içi ağaç kabuğu doldurulmuş (başka uygun malzeme de seçilebilir) 
fan, 3x135 000 m3/saat, 3x170 kW, ∆P=3bar,  +1 yedek 
 
idare binası ve laboratuvar 
10.0x30.0 m yerleşim alanı, tek katlı, içinde bir laboratuvar ve bir atölye bulunan, betonarme bina  
 
kantar binası 
 
5.0x7.5 m, giriş ve çıkışta  kantar 

Gerekli alan 4.0 ha 

 
 
 
 

Parametreler Kabul değerler (Baban vd. (2001)) 

 
Kompostlama için gerekli minimum sıcaklık 
 
Kompostlama sıcaklığında gübrenin geçirdiği minimum süre 
 
Kompostun olgunlaşma süresi 
 
Kompostlama reaktörü 
 
Fermentasyon işlemi ile KM giderme oranı 
 
Fermentasyon sonucu giderilen (buharlaşan su miktarı) 
 
Bekleme sonucu buharlaşan su miktarı  
 
Kompostlaşma prosesi sonrası gözenekli yapı oluşumu 
dolayısıyla hacim artışı 
 

 
 55o C 
 
3 gün  
 
25 gün 
 
döner tambur reaktör  
 
%1-1.5/gün (ağırlıkça) 
 
 
(giderilen KM)x4500kcal/900kcal 
 
2.5 kg/m2-gün 
 
 
%50 

 



5.2  BİYOGAZ TESİS TASARIMI 

5.2.1 Biyogaz Tesisinin Özellikleri 

Birim Özellik 
 
Ön depolama  
adet 
malzeme 
kapasite 
ekipman 
 
gübre hazırlama tankı 
adet 
malzeme 
hacim 
boyutlar 
ekipman 
 
 
 
 
havasız çürütme tankları 
adet 
malzeme 
hacim 
boyutlar 
ekipman 
 
 
 
 
 
 
gazometre 
adet 
malzeme 
kapasite  

 
Gübrenin ilk boşaltım yeri, gübrenin hazırlama ünitesine aktarılmasının sağlanması  
2 
çelik 
25 m3 
gübre aktarma konveyörü (helezon), 50 t/saat, 2 adet, 1.5kW  
  
gübrenin toplanması, su ile karıştırma ve anaerobik çürütme için hazırlık 
2 
betonarme 
2x600 m3 
10.0x20.0x3.4 m (yükseklik), 0.4 m hava payı 
mekanik karıştırıcı, her tankta 2 adet, 5.5 kW 
çürütme tankları besleme pompaları, 2 asıl, 1 yedek,  Q=120 m3/saat, Hm=25m, 12kW, pozitif 
deplasmanlı çamur pompası, hız kontrolu 
seviye kontrolu 
 
gübrenin havasız koşullarda mikroorganizma faaliyeti sonucu stabilizasyonu, gaz elde edilmesi 
4 
çelik, ısı izolasyonlu 
4x7000 m3 
∅20.0x20.0 m (1.0 m hava payı) 
atık ısıtma eşanjörleri, her çürütme tankı için 1 adet (750 kW kapasiteli, tesiste üretilen sıcak su 
kullanılacaktır) 
atık sirkülasyon pompaları, her tank için 1 adet (+ 2 yedek, tüm tesis için) Q=200 m3 saat, Hm=10 
m, 9.4 kW 
gaz kompresörü,  her tank için 2 adet (+ 2 yedek, tüm tesis için)  
Q=750 m3/saat, ∆P=200.0 kPa, 37.5 kW, molar debi 31.7 kgmol/saat (%60 CH4, %40 CO2 için) 
 
Havasız çürütme tanklarında üretilen gazın toplanması ve jeneratöre gönderilmesi 
2 
çelik 
3000 m3, çelik, su sızdırmaz özellikte, 200 mm SS basınçlı 

 
 
 
 
 

 

 

 



5.2.1 Biyogaz Tesisinin Özellikleri (devam) 

 
Birim Özellik 

tanım 
işlev 
adet 
kapasite 
ekipman 
 
tanım 
işlev 
adet 
malzeme 
ekipman 
 
tanım 
işlev 
adet 
malzeme 
 
tanım 
işlev 
adet 
malzeme 
boyutlar 
ekipman 
 
 
tanım 
işlev 
adet 
malzeme 
kapasite 
ekipman 
 
 
 
 
 
 
 

 gaz  jeneratörü 
enerji üretimi 
1 
1400 kW + 3000 kW (70oC sıcak su) 
ısı geri kazanım sistemi, fazla ısı tasfiye radyatörü, kumanda sistemi 
 
sıcak su kazanı 
jeneratörde oluşan atık ısıdan sıcak su elde edilmesi 
1 
çelik 
2000 kW, biyogaz ve LPG brülörü 

fazla gaz yakma ünitesi 
enerji üretimi için kullanılmayan atık gazın yakılması  (arıza vb durumunda) 
1 
çelik 
 
çürütülmüş gübre toplama tankı 
çürütülmüş gübrenin toplanması, yoğunlaştırılması ve belt preslere basılmasının sağlanması  
2 
betonarme 
∅20.0 mx3.5 m yükseklik (0.4 m hava payı) 
sıyırıcı, yavaş karıştırıcı, 2.0 kW 

belt-pres 
çürütülmüş çamurun susuzlaştırılarak kek (gübre) haline getirilmesi 
4 
çelik 
950 kg/saat katı madde yükleme  
belt pres pompaları, 4 asıl, 1 yedek, Q=15 m3/saat, Hm=10.0 m, 3.0 kW, pozitif deplasmanlı, hız 
kontrol kumandalı 
kumanda sistemi,  
kek konveyörleri 
kireç silosu, pneumatik yükleme sistemi, basınçlı hava kompresörü, hız kontrol kumandalı besleme 
düzeneği ve helezonu, 
belt pres binası, 10.0x30.0 m, yerleşim alanı 
 

tanım 
 
 
 
tanım 
işlev 
adet 
malzeme 
boyutlar 
 
tanım 
özellikler 
 
alan gereksinimi 

4 adet çamur debimetresi, 4 adet gaz debimetresi, 4 adet alev kapanı, 4 adet kondens kapanı, 4 adet 
basınç/vakum vanası, 1 adet gaz-duman detektörü, alarm ünitesi, ultrasonik, kondaktivite ve 
proximite tipi çeşitli seviye kontrol cihazları 
 
çürütülmüş çamur keki deposu ve paketleme sistemi 
çürütülmüş çamur için bekletme alanı, ve paketleme  
1 
zemin grobeton, çelik konstrüksiyon, çatı 
40.0x50.0m (8 gözlü) + 6.0x12.0m paketleme holü 
 
idare binası ve laboratuvar 
10.0x30.0 m yerleşim alanı, tek katlı, içinde bir laboratuvar ve bir atelye bulunan, betonarme bina  
 
yaklaşık 3.0 ha alan 

 
 
 
 



5.2.1 Biyogaz Tesisinin Özellikleri (Devam) 

 
 

KULLANILAN ENERJİ* ÜRETİLEN ENERJİ* 
 

gübre ön depolama::  3.0 kW 
gübre hazırlama: 4x5.5=22.0 kW 
gübre besleme: 2x12.0 kW+12.0 kW (yedek) 
çürütme: 8x37.5 kW+2x37.5 kW (yedek) 
               4x9.4 kW+2x9.4 kW (yedek) 
çürütülmüş gübre:2x2.0 kW 
belt pres: 4x3.0 kW+1x3.0 kW (yedek) 
                4X2.0 kW (belt pres tahrik) 
               2x3.0 kW (kireç hazırlama besleme)  
idare binası, depo-laboratuvar:  7.5 kW 
aydınlatma vb: 10.0 kW 
 

 
1400 kW 
3000 kW (yaklaşık 2000 kW sıcak su, çürütücüleri ısıtmak 
amacıyla kullanılacaktır) 

 
425 kW (kullanılan güç) 

545 kW (kurulu güç) 
 

 
net üretim: 975 kW elektrik 
∼1000 kW sıcak su (700C) 

* Belirtilen değerler Baban vd. (2001) tarafından yapılan çalışmadan yararlanılarak hesaplanmıştır.  
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