Akdeniz Bölgesindeki
Hayvancýlýk Ýþletmelerinde
Gübrenin Yarattýðý Çevre Kirliliði
Ekoloji
15, 58, 1-7
2006

Atýlgan ATILGAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve
Sulama Bölümü, 32260 Çünür-ISPARTA
Müge ERKAN, Burak SALTUK, Taner ALAGÖZ
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Bölümü,
01330 Balcalý-ADANA
Özet
Hayvan barýnaklarýnda üretilen gübre, uygun bir þekilde depolanmadýðý zaman, koku
ve görüntü kirliliðini de kapsayan çevre kirliliði oluþturmaktadýr. Gübre mutlaka ileride
deðerlendirilmek üzere standartlara uygun olarak kapalý bir þekilde inþa edilmiþ
gübreliklerde depolanmalýdýr. Gübrelikler belirli süreler içerisinde, gübreyi depolayabilecek kapasitede olmalýdýr. Gübre kapalý alanlarda biriktirilerek çevre kirliliðinin önüne geçilebilir.
Araþtýrma, Adana, Mersin ve Burdur yöresindeki hayvancýlýk iþletmelerinde
yürütülmüþtür. Araþtýrma alanýndaki iþletmelerde ortaya çýkan gübrenin nasýl bir çevre
kirliliði oluþturduðunun belirlenmesi hedeflenmiþtir. Ýþletmelerin belirlenmesinde ise
gayeli örnekleme yöntemi kullanýlmýþ ve 197 hayvancýlýk iþletmesi araþtýrmanýn
materyalini oluþturmuþtur. Anket uygulanacak iþletmelerin seçiminde basit tesadüfî
örnekleme yöntemi kullanýlmýþtýr.
Ýncelenen hayvancýlýk iþletmelerinde yardýmcý bölmeler, özellikle, katý ve sývý
gübrenin depolandýðý yapýlar büyük oranda ihmal edilmiþtir. Ýþletmelerin %80'inde
hayvansal atýk olarak deðerlendirilen gübrenin açýkta biriktirildiði belirlenmiþtir. Bu
nedenle barýnaklarda üretilen gübrenin koku ve görüntü kirliliðine neden olduðu, gözle
görülen kirlilik olarak belirlenmiþtir. Ayrýca, gübrenin hiçbir önlem alýnmadan geliþi
güzel yýðýnlar halinde biriktirildiði sürece, yüzey ve taban suyu için de birer kirletici
kaynak olacaðý kanýsýna varýlmýþtýr.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, çevre kirliliði, gübre, hayvancýlýk iþletmesi.
Environmental Pollution Caused By Existing Manure from Animal Farms
in Mediterranean Region
Abstract
Manure from livestock building, when not stored properly, causes environmental
problems including odor and visual pollution. The manure supplied from animal barns
should necessarily be stored for future use in closed manure storages, which are built
according to standards. Manure storages should have enough capacity to store manure for
certain days. Closed manure storage structure can be used to prevent environmental
pollution caused by manure from animal farm.
The study was conducted at animal farms in Adana, Mersin and Burdur province.
The aim was to investigate effects of manure produced at the farms on environmental
pollution. Farms were chosen employing aimed sampling method and 197 farms
constituted the material of the study. Simple random sampling method was used to select
farms in the questionnaire.
Auxiliary sections of buildings at which solid and liquid manure were stored at farm
surveyed were mostly neglected. It was determined in 80% of the farms; manure which
is used as animal waste was stored outside. Results showed that animal manure caused
odor and visual pollution. Additionally, it was concluded that animal manure was
considered as a pollutant to surface and ground water as long as it is stored outside in a
pile.
Keywords: Animal farm, environmental pollution, manure, Mediterranean Region.

GÝRÝÞ
Son yýllardaki endüstriyel geliþmeler çevresel
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atýk problemini de beraberinde getirmiþtir. Çevresel
atýklarýn (endüstriyel ve tarýmsal) yok edilmesi veya
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deðerlendirilmesi, günümüz toplumlarý için kaçýnýlmaz hale gelmiþtir (Ekinci ve ark. 2004). Türkiye'de çok önemli toprak ve su kirlenmesi sorunu
yaþanmaktadýr. Bir yandan sanayi tesisleri, bir
yandan konut alanlarý, diðer yandan da bilinçsiz
tarým, su ve toprakta önemli kirlenmelere neden
olmaktadýr. Barýnaklarda ortaya çýkan gübrede, tarým
alanlarýndaki kirlenme olarak gösterilmektedir.
Barýnaklar, içerisinde hayvanlarýn yetiþtirildiði,
beslenme ve yaþam ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý, basit
ya da modern projelerle inþa edilmiþ yapýlardýr.
Barýnak sistemi ister modern ister basit bir aile
iþletmesi olsun, barýnak içerisinde mutlaka birtakým
atýklar oluþacaktýr. Yani barýnaklar, çeþitli zararlý gaz
ve tozlarýn, katý ve sývý gübrenin üretildiði ve bu
gübrenin çevreye ve atmosfere býrakýldýðý yapýlardýr
(Atýlgan ve ark. 2004).
Barýnaklardan oluþan kirlilik denildiðinde, miktarý ve etkileri açýsýndan ilk incelenmesi gereken
faktörün gübre olduðu görülmektedir. Barýnaklarda
gübre hem iç ortamda hem de dýþ ortamda büyük
oranda çevre kirliliði yaratmaktadýr (Anonymous
1996a). Barýnak içerisindeki gübre taþýma sistemi, iç
ortamdaki kokunun ve kirliliðin yayýlýmý ile
doðrudan ilgilidir. Dýþ ortamda gübrenin yanlýþ
taþýnmasý, uygun þekilde depolanmamasýndan doðan
etkiler de çevre kirliliðini birinci dereceden etkileyen ve arttýran nedenlerdir.
Hayvan barýnaklarýndan üretilen gübre kontrol
edilmez ve uygun koþullar altýnda deðerlendirilmeden kontrolsüz þekilde dýþ ortama, çevreye terk
edilirse istenmeyen sonuçlar doðuracak, fayda
saðlanabilecek bir materyal olmasýna raðmen zararlý
hale gelecektir (Waskom 1999). Dýþ ortama
geliþigüzel býrakýlan gübre ve diðer atýklar zaman
içinde kokuþmaya, bozulmaya (dekompozisyon)
baþlayýp çevreye kötü kokular, zararlý gaz ve tozlar
yayacaktýr. Bozulma sonucunda ise, kimyasal kirliliðin yaný sýra, görüntü kirliliði ve kötü kokular
ortaya çýkar. Bu nedenle gübrenin dýþ çevreye geliþigüzel atýlýp, kontrolsüzce kullanýlmasý durdurulmalýdýr. Gübrenin tarým arazilerinde kullanýlmasý ya
da baþka iþlemler için bekletilmesi aþamalarý da;
kirliliði önleyecek koþullarda ve bilinçli yapýlmalýdýr
(Jacobson ve ark. 1999).
Gübreler, hayvansal atýklar ve örtü bitkileri yeterli miktarda ve uygun þekilde kullanýldýðý zaman,
tarýmda önemli bir rol oynar. Ancak, aþýrý ticari
gübre kullanýmý ve haddinden fazla hayvan gübresi,
bitki besin elementlerini çevre için ciddi kirlilikler
yaratacak boyuta taþýr. Akuatik ekosistemde bitkilere
ve hayvanlara zararlý olan kirleticiler, eðer içme
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suyunda tolerans seviyesinin üzerinde bulunursa
ciddi insan saðlýðý problemlerine de neden olur
(Baird ve ark. 1994, Hodgkin ve Hamilton 1993,
Huang ve Uri 1994).
Barýnaklarda üretilen gübrenin katý, yarý katý ve
sývý olmasýný, üretim birimlerinin tasarýmý ve uygulama þekli etkiler. Basýnçlý su sistemi kullanýlarak
yapýlan gübre toplama ve temizleme iþlemi,
gübrenin sývý aðýrlýklý olmasýna neden olur. Diðer
taraftan bol miktarda altlýk kullanýlýyorsa, gübre
daha katý olur. Gübre içindeki katý içerik %20-25
veya daha fazla ise katý; %10-20 ise yarý katý; %0-10
ise sývý gübre olarak adlandýrýlýr (Atýlgan ve ark.
2005). Barýnaklarda üretilen gübre ve gazlar, çeþitli
formlarda ve zarar düzeylerindedir. Bunlarýn çevre,
hayvan ve insan üzerindeki zararlý etkileri bilinmeli,
gereken en iyi projelendirme ve uygulamayla
olumsuzluklar minimuma indirilmelidir. Bu koþul
da, en iyi projeleme standartlarýna uygunluk ile
saðlanýr. Aksi takdirde barýnaklar, birer kirletici
kaynaðý olarak faaliyet gösterirler (Alagöz ve ark.
1996).
Bu çalýþmada, Adana, Mersin ve Burdur iline
baðlý ilçe ve köylerinde mevcut 197 adet büyükbaþ
hayvancýlýk iþletmesi incelenmiþtir. Büyükbaþ hayvan barýnaklarýnýn çevreye vereceði zararlý etkinin
daha fazla olacaðý düþüncesi nedeniyle kümesler
konuya dâhil edilmemiþtir. Ýncelenen hayvancýlýk
tesislerinin bir bölümünü süt sýðýrcýlýðý, diðer
bölümünü ise besi sýðýrcýlýðý iþletmeleri oluþturmuþtur. Ülkemizde son yýllarda çevresel atýk problemi giderek önem kazanmýþtýr. Tarým alanlarýndaki
atýksal kirlenmelerinden biri de barýnaklarda ortaya
çýkan gübredir. Bu amaçla, barýnaklarda oluþan
hayvansal katý ve sývý gübrenin nasýl bir olumsuz
çevre sorunu yarattýðý belirlenmeye çalýþýlmýþtýr.
MATERYAL VE METOT
Araþtýrmalar Adana, Seyhan, Yüreðir, Karataþ,
Mersin Merkez, Tarsus, Erdemli, Anamur, Burdur
Merkez, Bucak ve Yeþilova ilçeleri ve bunlara baðlý
köylerde yapýlmýþtýr. Anket verileri 2003-2004
üretim dönemini kapsamaktadýr. Yörede büyükbaþ
hayvancýlýk üretiminin yoðun olarak yapýldýðý iþletmelerden anket yoluyla birincil veriler toplanmýþtýr.
Bu verilerin yaný sýra konu ile ilgili çeþitli kiþi ve
kuruluþlar tarafýndan yapýlan benzer çalýþmalardan
da yararlanýlmýþtýr.
Çalýþmada incelenen iþletmelerin belirlenmesinde, Tarým Ýl Müdürlüklerindeki süt ve besi
sýðýrcýlýðý ile ilgili kayýtlardan elde edilen bilgiler
kullanýlmýþtýr. Bu bilgiler doðrultusunda, süt ve besi
sýðýrcýlýðý faaliyetinin yoðun olarak yapýldýðý Adana,
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Mersin ve Burdur ili ve ilçelerine baðlý 57 köy gayeli
örnekleme yöntemine göre seçilmiþtir. Gayeli
örnekleme yöntemi, çeþitli þekillerde isimlendirilmektedir. Bu yönteme; amaçlý, yargýsal, tipik örnek
seçme, keyfi örnekleme ve muhakemeli örnekleme
de denilmektedir. Tüm bu kavramlarýn ortak
noktasý, bir populasyondan örnek seçme iþleminin
araþtýrýcýya ait olduðunu göstermektedir. Bu
köylerde süt ve besi sýðýrcýlýðý faaliyeti yapan tüm
tarým iþletmeleri araþtýrmanýn ana kitlesini oluþturmuþtur.
Anket uygulanacak iþletmelerin seçiminde aþaðýda verilen Basit Tesadüfî Örnekleme Yöntemi
kullanýlmýþtýr (Güneþ ve Arýkan 1988, Çiçek ve
Erkan 1996). Bu yöntemde populasyonda bulunan
tüm birimlerin örneðe girme þansý eþittir. Bu yönü
ile yöntem kýsýtsýz örnekleme diye de isimlendirilmektedir. Örnek istatistiklerinin hesaplanmasýnda her birimin aðýrlýðý eþit alýnmaktadýr (Çiçek
ve Erkan 1996).
Formülde;

n: Örnek hacmini,
N: Populasyondaki iþletme sayýsýný
: Populasyon varyansýný
D2: (d/t)2 olup, d ortalamadan belirli bir orandaki
(%5) sapmayý, t ise %95 güven sýnýrýna karþýlýk gelen
t tablo deðerini (1,96) ifade etmektedir. Yukarýdaki
formül kullanýlarak yapýlan hesaplama sonucunda
%95 güvenirlik sýnýrý ve %5 hata payý ile anket
uygulanacak iþletme sayýsý 197 olarak belirlenmiþtir.
Belirlenen iþletmelere ait gerekli veriler, yapýlan
anket, gözlem ve fotoðraflarla saðlanmýþtýr. Seçilen
197 adet iþletme hakkýnda hayvansal katý ve sývý
gübre üretimleri ile ilgili bilgiler, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama
Bölümü'nde hazýrlanan anket formlarý kullanýlarak
saðlanmýþtýr.
BULGULAR
Adana, Mersin ve Burdur ili yöresindeki süt ve
besi sýðýrcýlýðý iþletmelerinden oluþan 197 büyükbaþ
hayvancýlýk tesisi incelenmiþtir. Özellikle, büyükbaþ
hayvan barýnaklarýnýn çevreye vereceði zararlý
etkinin daha fazla olacaðý düþüncesi ile kümesler
konu dýþý býrakýlmýþtýr. Süt ve besi sýðýrcýlýðý
iþletmelerinin sayýsý ve illere göre daðýlýmý Þekil 1'de
verilmiþtir.
Ýncelenen iþletmelerin ancak %20'inde (39 adet)
hayvansal gübre ve katý atýklarýn depolandýðý yapýlar
mevcuttur. Ýþletmelerin %80'ninde ise, gübre olarak
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Þekil 1. Ýþletmelerin illere göre daðýlýmý.

adlandýrýlan hayvansal katý atýklar açýkta ve yýðýnlar
halinde biriktirilmektedir. Yapýlan anket sonuçlarýna
göre iþletmelerde oluþan gübre, genellikle bitkisel
üretim amaçlý tarým alanlarýnda, topraðýn organik
madde içeriðini arttýrmak için, bazý iþletmelerde ise
yakýt olarak deðerlendirildiði belirlenmiþtir. Fakat
depolanan gübrenin olgunlaþýp tarým alanlarý için
yararlý hale gelmesini saðlayacak önlemler alýnmamaktadýr. Ayrýca iþletme sahipleri, açýkta beklettikleri gübre yýðýnlarýný ne tip depoda koruyacaklarýný ve arazi uygulamalarýna kadar yapacaklarý
iþlemler konusunda da bilgi sahibi olmadýklarýný
belirtmiþlerdir.
Gübrenin açýkta biriktirildiði iþletmelerde, yayýlan kokunun nedeniyle çevreyi rahatsýz edecek boyutta olduðu ve iþletmeye bile yaklaþýlmasýný güçleþtirdiði yapýlan gözlemlerle belirlenmiþtir; bu
nedenle iþletmelerde ki gübrelerin çevre kirliliði
yaratmamasý için, mutlaka gübre depolarýnda ve
standartlara uygun bir þekilde depolanmasý gerekmektedir.
Barýnaklarýn projelenme durumlarýnýn nitelikleri
kadar, iþletmelerin bir çevre düzenleme planý dâhilinde üretim faaliyetlerini sürdürmesi gerekir.
Üretim aþamasýnda barýnaklarda oluþan hayvansal
katý ve sývý gübrenin çevre ortamýna zarar vermeyecek þekilde depolanmasý ve iþletmelerin yerleþim
planlarýna ait standartlara uygun olarak konumlandýrýlmasý da önemli bir inceleme konusu olarak
ele alýnmýþtýr. Fakat yapýlan incelemelerde mevcut
gübre depolarýnýn, tartýþma kýsmýnda verilen
standartlara uygun inþa edilmediði yapýlan anketler
sonucu anlaþýlmýþtýr.
Yapýlmýþ olan araþtýrmalara göre, yaklaþýk 500 kg
canlý aðýrlýða sahip bir süt sýðýrý günde 41,5 kg, besi
sýðýrý ise 30,5 kg gübre üretmektedir. Üretilen bu
gübrenin hacmine (m3/kg/gün) göre sýrasýyla süt ve
besi sýðýrý için 0,055 ve 0,040 m3/gün depolama
ihtiyacý olduðu dikkate alýnmalýdýr (Bengtsson ve
Whitaker 1986). Tablo 1'de ise çiftlik hayvanlarýn
3
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yýllýk gübre üretim miktarlarý verilmiþtir (Bayýndýr
ve ark. 2004).
Þekil 2'de ise iþletmelerdeki mevcut durum ile
olmasý gereken gübre depo kapasite miktarlarýnýn
kýyaslanmasý yapýlmýþtýr. Önerilen gübre depolama
kapasitesi, Türk Çevre Mevzuatýnda belirtildiði gibi
üç aylýk olacak þekilde hesaplanmýþtýr (Mutlu 1999).
Sadece 20 baþa kadar olan iþletmelerdeki gübreliklerin yeterli olduðu görülmektedir. Daha önce de
belirtildiði gibi iþletmelerin %20'inde gübrenin
depoda muhafaza edildiði belirlenmiþti. Ayrýca, Þekil
2 bizlere mevcut gübre depolarýnda yetersiz
kaldýðýný açýklamaktadýr. Kýsaca gübrenin, iþletmelerin tamamýna yakýnýnda açýkta ve kontrolsüz bir
þekilde biriktirildiðini söylemek doðru olacaktýr.
Barýnaklarda gübrenin depolanmasý için, iklimin
ýlýman olduðu yörelerde 45 gün, soðuk bölgelerde 9
aylýk bir depolama kapasitesi önerilmektedir
(Anonymous 1996b). Fakat incelenen iþletmelerin
%80'inde gübrenin depolanmadýðý ve mevcutlarýnda
yetersiz kaldýðý daha önce belirtilmiþti. Ýþletmelerde
ortaya çýkan gübre depolama süresinin artmasý ile
miktarý ve yaratacaðý kirlilik boyutu artacaktýr. Bu
amaçla hayvancýlýk iþletmelerinde bir yýl boyunca
ortaya çýkacak gübre miktarlarý ise Þekil 3'te
verilmiþtir.
Þekil 3'ü incelediðimizde, hayvan kapasitesi on
iken yýllýk miktar 130 ton gübre, kapasite 300'ü
aþtýðýnda ise 5000 tondan fazla gübre iþletmelerde
ortaya çýkmaktadýr. Bu da gübrenin uygun
koþullarda muhafaza edilmediðinde çevre kirliliði
açýsýndan ne kadar önemli bir potansiyel olduðu
ortaya çýkmaktadýr.
Yapýlan diðer bir inceleme konusu da, çeþitli
olumsuz koþullar sonucunda, bir yetiþtirme
döneminde meydana gelen hayvan ölümleridir.
Yapýlan incelemelerde, iþletmelerdeki hayvan ölümlerinin artmasýnýn nedenlerinin baþýnda, enfeksiyon
ve barýnak içi çevre koþullarýnýn yetersizliði
gösterilmiþtir. Bunun yaný sýra, mevcut olumsuz
koþullarýn bir sonucu olarak, hayvan ölüm nedenleri
arasýnda yavru atma, yem içinde yutulan yabancý
cisimlerin neden olduðu ölümler de sayýlabilir. Söz
konusu iþletmelerde, saðlýk ve hijyen koþullarý gübre
ve hayvansal atýklarýnýn açýkta biriktirilmesi
nedeniyle bozulmaktadýr. Gübrelerin bu þekilde
açýkta biriktirilmesi, çevre kirliliðine neden olduðu
gibi, iþletmelerin rasyonelliðini de engellemektedir.
Dolayýsýyla çevreye býrakýlan gübre ve hayvansal
atýklar, iþletmelerde uygun þekilde depolanmadýklarý
sürece, çevreyi kirleten kaynak olarak gösterilebilir.
Ankete tabi tutulan iþletmelerin çoðunluðunda,
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Tablo 1. Çiftlik Hayvanlarýnýn Yýllýk Gübre Üretim
Miktarlarý (*).

*453 kg aðýrlýk üzerinden

Þekil 2. Ýþletmelerdeki mevcut ve önerilen ortalama
gübrelik kapasiteleri.

Þekil 3. Ýþletmelerin ortalama yýllýk gübre üretim
miktarlarý

yer seçimine ve barýnaklarýn konumlandýrýlmasýna
gerekli özen gösterilmemiþtir. Barýnaklarýn çoðu
yerleþim alanlarý içerisinde, genellikle, kýrsal
alanlarda konutlara bitiþik olarak inþa edilmiþtir.
Hayvansal katý ve sývý atýklar, barýnak çevresine ve
iþletme avlusu içerisinde açýkta yýðýnlar halinde
depolandýðýndan, çevre saðlýðý üzerinde olumsuz
etkiler yaptýðý belirlenmiþtir. Ayrýca, gübrelik ve atýk
depo yapýsý bulunmayan iþletmelerin hepsinin bu
tür yapýlara ihtiyaç duyduklarý kanýsýna varýlmýþtýr.
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TARTIÞMA VE SONUÇ
Hayvancýlýk iþletmelerinde oldukça fazla
miktarda gübre üretilir. Bu tesislerde oluþan katý ve
sývý gübrenin çevreye olumsuz etki yapmamasý için
uygun bir þekilde depolanmasý gereklidir. Gübrenin
açýkta ve yýðýn halinde biriktirilmesi, kalitesini
düþürmekte, ayrýca, koku ve görüntü kirliliði gibi
çevre sorunlarýný da beraberinde getirmektedir.
Ýþletmelerde en belirgin olarak görülen kirliliðin,
koku ve görüntü kirliliði olduðu incelemeler
sonucunda belirlenmiþtir. Açýkta depolanan gübrede
koku, normal koþullarda, 400 m mesafeden
hissedilebilmektedir. Tavuk gübresinde bu mesafe,
daha da azalmaktadýr. Tarlaya serilmiþ gübrenin
kokusu ise, yaklaþýk 2000 m uzaklýktan insan
tarafýndan algýlanabilmektedir (Yaldýz 2004).
Gübre atýk olarak oluþtuðunda, içindeki bitki
besin elementlerinin kaybolmamasý, gübrenin
araziye daðýtýmýnýn kolaylaþmasý ve içindeki bitki
besin elementlerinin, besin maddesi üretiminde
kullanýlmak üzere yeniden çevrime girmesi açýsýndan, kapalý ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Gübrenin herhangi bir önlem alýnmadan,
açýkta biriktirilmesi sonucunda bazý problemler
ortaya çýkabilir:
-Açýkta biriktirilen gübreden oluþan akýntý içerisindeki koliform bakteriler ve azot bileþikleri yer
üstü ve yer altý su kaynaklarýna geçebilir.
-Fosfor, su kaynaklarýna karýþtýðý takdirde algler
geliþir; bu durumda, su habitatlarýnda oksijen
miktarý azalýr ve balýk popülasyonlarýnda ölüm oraný
artar.
-Açýkta biriktirilen gübre içindeki bakteri ve
diðer mikroorganizmalardan kaynaklanan kirlilik,
komþu alanlarda sýkýntý yaratabilir (Atýlgan ve ark.
2005). Bunlar, açýkta depolanan gübrenin ekosistemleri bozacak en önemli belirtileridir.
Araþtýrmadan elde edilen bulgular kýsmýnda
iþletmelerin tamamýna yakýn bir kýsmýnda gübreyi
muhafaza edecek herhangi bir yapý olmadýðý; var
olanlarýnda yetersiz kaldýðý belirtilmiþti. Bu nedenle,
araþtýrma alanýnda faaliyetini sürdüren hayvancýlýk
iþletmelerinin, ekosistemleri bozacak en önemli
potansiyel kirlilik kaynaðýný oluþturduðu söylenebilir.
Johnson ve Eckert (1995) yaptýklarý çalýþmada,
katý gübrenin yaðmur suyuna maruz kalmasý
halinde, gübrenin yapýþkan ve üniform daðýlýmý zor
bir materyal olsa dahi, içindeki N ve K2O miktarýnýn
azaldýðýný tespit etmiþtir. Depolanmýþ gübreden azot
ve fosforun süzülerek yüzey ve yeraltý sularýna
karýþmasý kirliliðe sebep olacaktýr. Bu nedenle,
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iþlenmek ve araziye uygulanmak üzere stoklanan
gübre, mutlaka tedbirler alýnarak korunmalýdýr.
Herhangi bir yerde, büyük miktarlarda gübre biriktirmek için, çevre güvenliði açýsýndan þu kriterlere
dikkat edilmesi gereklidir (Harris ve ark. 2001).
-Gübre depo yapýlarýnýn konstrüksiyonu ve tasarýmý,
-Depoda biriktirilen gübrenin arazideki uygulama iþleminin düzgün bir þekilde yapýlmasý,
-Gübre deposunun yapýldýðý arazideki topraðýn
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile toprakaltý jeolojik
yapýsý iyi bilinmelidir.
Hayvancýlýk tesislerinde ortaya çýkan gübrenin,
iþletmedeki hayvanlar ile günlük bakým iþlerini
yürüten çalýþanlara gerek hijyenik gerekse çevre
düzenlemesi açýsýndan zarar vermemesi için, atýk
depo yapýlarýnýn barýnak planlanmasý aþamasýnda
mutlaka yardýmcý ekipmanlar ünitesi içerisinde
düþünülmesi gerekir. Gübrenin olumsuz çevre
koþullarý ve saðlýksýz bir yaþam ortamý yaratmamasý
bakýmýndan uygulanmasý gereken iþlemler, alýnmasý
gereken önlemler, yasal ve teknik standartlar,
depolama ve projeleme kriterleri bilinmelidir
(Mutlu 1999). Gübrenin depolanma sýrasýnda çevre
kirliliði yaratmamasý için, dikkat edilecek bazý
planlama standartlarý ise þunlardýr:
-Gübre deposu, gübrenin taþýnmasý için ahýra
mümkün olduðu kadar yakýn bir alanda inþa
edilmelidir.
-Sýzýntýlarýn içme ve kullanma suyuna bulaþmamasý için, su havuzlarý, kuyular ve membalardan
uzak olmalýdýr.
Herhangi bir yörede inþa edilecek hayvan barýnaklarý yerleþim birimlerine, göl ve benzeri su
kaynaklarýna olan uzaklýklarý hesaplanýrken aþaðýda
verilen deðerler göz önüne alýnmalýdýr:
-Her tür yüzey suyundan 50 m,
-Yerleþim yerlerinden 1600 m,
-Göl ve benzeri su kaynaklarýndan en az 300 m,
-Sulama ve drenaj kanallarýndan minimum 100
m,
-Su saðlayan sýhhi tesisatlardan en az 30 m,
-Tüm tarla içi kanallarýndan 15 m uzakta olmasý
uygundur.
-Gübre depolarýnýn yapýsý saðlam, dayanýklý ve
sýzdýrmaz olmalýdýr; bu nedenle, depolarýn inþasýnda
yüksek kaliteli çimento kullanýlmalýdýr.
-Betonarme depolarýn derinliði 3,6 metreden
daha derin olduðu takdirde, duvar kalýnlýklarý 30 cm,
taban kalýnlýðý sýzýntýyý engellemek için minimum
12,5 cm olmalýdýr.
-Gübrelik toprak üstüne inþa ediliyorsa 2-2,5 m
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yükseklikte gübre biriktirilmeli ve su geçirmez bir
yüzeye sahip olmalýdýr. Bu tip gübrelikler daha çok
soðuk bölgeler için tavsiye edilir.
-Depolar bir mühendis tarafýndan kontrol edilerek sýzýntý ve çatlak varsa, arýza giderilerek taban
suyunun kirlenmesi önlenmelidir.
-Yemleme alaný kuru olmalýdýr. Gübrenin üstü
örtülmeli ve anaerobik dekompozisyon önlenmelidir.
-Barýnak içerisinde biriken gübre sýkça toplanmalý, hayvanlarýn gövdesi kirletilmemelidir. Bu
iþlem yapýlmadýðý takdirde, hayvanlarýn gövdesi ýslak
gübre ile bulaþtýðý zaman, bakterilerin yerleþmesine
ve koku yayýlmasýna neden olur.
-Gübre deposu inþaat tekniklerine uygun þekilde
yapýlmalýdýr. Gübre depolama alanlarý, sýkýþtýrýlmýþ
ve gübre deposuna doðru eðim verilerek projelendirilmelidir. Ayrýca Türk Çevre Mevzuatý gereðince gübre depolama alanlarý, üç aylýk gübrenin
depolanabileceði boyutlarda projelendirilmelidir.
-Hâkim rüzgâr yönü, barýnaklardaki kokuyu
yerleþim yerine taþýyacak þekilde olmamalýdýr.
Bununla ilgili Türk Çevre Mevzuatý'nda belirtildiði
gibi, hayvansal katý ve sývý gübre mutlaka uygun bir
biçimde depoda toplanmalý, koku azaltýlmaya çalýþýlmalýdýr. (Anonymous 1987, Anonymous 1996b,
Mutlu 1999, Atýlgan ve ark. 2005)
Uygun þekilde planlanmýþ ve inþa edilmiþ gübre
depo tesisi, yüzeye çýkan veya yeryüzü sularýna
karýþacak olan besin element kayýplarýný engelleyecektir. Bunun yanýnda, iyi bir toprak yönetimi ve
ürün yetiþtirme programý ile depo yapýlarýnýn
kombinasyonu; gübre içindeki yararlý besin elementlerinin toprak tarafýndan emilimini saðlayacaktýr. Bu gerçekleþtirildiði takdirde, topraða
geçen gübre elementleriyle su kalitesini riske
atmadan, toprakta yetiþtirilecek ürünün miktarýnda
da artýþ saðlanacaktýr. Bir iþletme içerisinde gübre
depo yapýsýnýn diðer tesislere göre yerleþim
uzaklýðýnýn þematik görünümü Þekil 4'te verilmiþtir

A. ATILGAN, M. ERKAN, B. SALTUK, T. ALAGÖZ
(Atýlgan ve ark. 2005). Ýncelenen iþletmelerin
hiçbirisinde Þekil 4'te önerilen gübre veya deponun
yerleþim ve su kaynaklarýna olan mesafe ve konumla
ilgili kriterlere dikkat edilmediði görülmüþtür.
Sonuç olarak, gübre oluþum sürecinde ve
depolama aþamasýnda gereken özen gösterildiðinde
ve bu konuda, araþtýrmalar sonucu ortaya konulmuþ
projeleme kriterleri yerine getirildiðinde, barýnaklarda sorun olarak ortaya çýkan gübre materyalinden
en randýmanlý þekilde faydalanma olanaðý doðacaktýr. Aksi takdirde, zaman içinde birikip dekompozisyona uðrayan gübre yýðýnlarý etrafa kötü kokular yayan, sýzýntýlar ve sürüklenmelerle su
kaynaklarýný ve çevreyi kirleten, önlem alýnmadan
biriktirildiðinden etrafýndaki bitki ve aðaçlarda
yanýklýklara sebep olan ve en önemlisi insan ve
hayvan saðlýðýný tehdit eden bir kaynak halini
alacaktýr. Ayrýca konu ile ilgili yasa, yönetmelik ve
tüzüklerin bu konuda yeterliliði deðerlendirilmelidir. Bu koþullar gerçekleþtiði takdirde, hayvan
barýnaklarýnda üretilen gübre daha rasyonel bir
þekilde deðerlendirileceði gibi, çevre üzerinde
yapacaðý olumsuz etkiler de azaltýlabilecektir.

Þekil 4. Gübre depolama alanýn iþletme içindeki konumu.

KAYNAKLAR
Alagöz T, Kumova Y, Atýlgan A, Akyüz A (1996) Hayvancýlýk tesislerinde ortaya çýkan zararlý atýklar ve
yarattýðý çevre kirliliði üzerine bir çalýþma. In: Tarým ve Çevre Ýliþkileri Sempozyumu, 13-15 Mayýs 1996,
Mersin Üniv., Mühendislik Fakültesi, Mersin, 441-448.
Anonymous (1987) Hayvan Barýnaklarý-Gübrelik Ýnþa Kurallarý. TS 5244 Nisan 1987, Türk
Standartlarý Enstitüsü, Ankara.
Anonymous (1996a) Manure Production and Characteristic, Standard of ASAE. Engineering Practice,
ASAE, EP379.1, 576-578, Michigan.
Anonymous (1996b) Manure Storage, Standard of ASAE. Engineering Practice, ASAE, EP393.2, 585589, Michigan.

6

No: 58, 2006

Akdeniz Bölgesindeki Hayvancýlýk Ýþletmelerinde Gübrenin ...

Ekoloji

Atýlgan A, Erkan M, Saltuk B, Ekinci K (2004) Adýyaman yöresinde süt sýðýrcýlýðý iþletmelerindeki
gübre depolarýnýn mevcut durumu ve gübrenin iþletimi. In: 3. Ulusal Gübre Kongresi, 11-13 Ekim 2004,
Tokat, 773-780.
Atýlgan A, Alagöz T, Saltuk B, Erkan M (2005) Hayvan Barýnaklarýnda Gübre Depolarýnýn Mevcut
Durumu ve Geliþtirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 20, 2, 37-46.
Baird JV, Zublena JP, Hodges SC (1994) Nitrogen Management and Water Quality. The North
Carolina Agricultural Extension Service, North Carolina State University, Raleigh, NC.
Bayýndýr Þ, Þahin S, Uysal F (2004) Türkiye'de çiftlik gübresi kullaným potansiyeli. In: 3. Ulusal
Gübre Kongresi, 11-13 Ekim 2004, Tokat, 735-742.
Bengtsson LP, Whitaker SH, (1986) Farm Structures in Tropical Climates, FAO/SIDA Cooperative
Programme, Rural Structures in East and South-East Africa, Rome.
Çiçek A, Erkan O (1996) Tarým Ekonomisinde Araþtýrma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaþa
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayýnlarý No: 12, Ders Notlarý Serisi No: 6, Tokat.
Ekinci K, Çetin SC, Akbolat D, Atýlgan A, Onursal E (2004) Kompost oluþumuna etkili faktörler
üzerine bir araþtýrma. In: 3. Ulusal Gübre Kongresi, 11-13 Ekim 2004, Tokat, 793-804.
Güneþ T, Arýkan R (1988) Tarým Ekonomisi Ýstatistiði. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayýnlarý:
1049, Ders Kitabý: 305, Ankara.
Harris BL, Hoffman DW, Mazac FJ (2001) Reducing Contamination by Improving Livestock Manure
Storage and Treatment Facilities. Natural Resources Conservation Service Office, Texas.
Hodgkin EP, Hamilton BH (1993) Fertilizers and Eutrophication in Southwestern Australia. Setting
the Scene 36, 95-103.
Huang W, Uri ND (1994) The Effect of Farming Practices on Reducing Excess Nitrogen Fertilizer
Use. Water, Air and Soil Pollution 77, 79-95.
Jacobson LD, Moon R, Bicudo J, Yanni K, Noll S (1999) Generic Environmental Impact Statement
on Animal Agriculture. A Summary of the Literature Related to Air Quality and Odor (H). Department
of Animal Science, University of Minnesota, Minnesota.
Johnson J, Eckert D (1995) Best Management Practices. Land Application of Animal Manure. Ohio
State University Extension Department of Horticulture and Crop Science, Ohio.
Mutlu A (1999) Adana Ýli ve Çevresindeki Hayvancýlýk Tesislerinde Ortaya Çýkan Atýklarýn Yarattýðý
Çevre Kirliliði Üzerinde Bir Araþtýrma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Adana.
Waskom RM (1999) Best Management Practices for Manure Utilization. 568A, Colorado State
University Cooperative Extension, Fort Collins.
Yaldýz O (2004) Biyogaz Teknolojisi. Akdeniz Üniversitesi Yayýn No: 78, 184, Antalya.

No: 58, 2006

7

