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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İklimle ilgili sorunlar bugün dünyanın en büyük çıkmazları sırasına girmişlerdir. Sera gazları 

dünya atmosferini gittikçe daha fazla etkisi altına almaya devam etmekte ve yeryüzünün güneşten 

alıp yansıttığı ışıkları tutarak, küresel ısınmaya neden olmaktadır. Gittikçe artan dünya nüfusu, 

daha fazla hayvansal gıda ihtiyacı doğurmakta ve bu ihtiyaç ise daha fazla tarımsal faaliyet 

gerektirmektedir. Sera gazları içerisinde, atmosferde kalma süresi ve ısı tutma kapasitesi 

bakımından en büyük paya sahip olan metan gazı ise; çoğunlukla tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklanmaktadır. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan aktiviteler, dünyanın 

ve insanların geleceğini tehdit eder boyuta ulaşmış durumdadır. Böyle bir durumda ya insan 

nüfusunu ve tarımsal faaliyetleri azaltmalı, ya yapay et üretimini geliştirip teşvik etmeli, ya da bu 

tehdidi ortadan kaldıracak daha makul ve sağlıklı yeni bir yöntem geliştirilmelidir. İşte projemiz 

bu tehdidi, avantaja dönüştürmek üzere yeni bir çözüm sunmaktadır.  

Çözümün esası; metan gazını, ileri dönüşüm teknolojisini kullanarak, ekonomik bir ürün olan 

metanole dönüştürmek üzerine kurgulanmıştır. Bunun için doğalgazdan metanol eldesi için hali 

hazırda kullanılan Lurgi Prosesi, bu amaç doğrultusunda ahırlar için tasarladığımız yeni 

havalandırma sistemine entegre edilerek, inovatif bir ürün ortaya çıkartılacaktır. Böyle bir ürünü 

ortaya çıkartmak için, öncelikle kurulumun yapılacağı ahır/barınak belirlenecektir. Barınakların 

belirlenmesinde çeşitli kriterlerimiz mevcuttur. Projenin uygulanmasının istendiği ahır kapalı veya 

yarı açık sistemde ahırlar olmalıdır. Tamamen açık sistemli olan ahırlar, projemizin 

uygulanabilmesi için elverişli değildir. Açık sistemdeki bir barınak, her yönden doğal hava alacağı 

için, bizim aspire etmek istediğimiz karbondioksit (CO2) ile metan (CH4) gazları yeterince 

birikemeden çevreye dağılacaktır, kurguladığımız cihaz için ham madde olan bu gazlar maksimum 

düzeyde toplanamayacağı için, sistem verimlilik sağlamayacaktır. Bu sebeple açık ahır sistemleri 

projemiz için uygun değildir. Yarı açık barınaklarda ise; mühendislik ekibi barınağın hava alan 

yönleri, hayvanların genellikle bulunduğu alanlar ve solunum yaptıkları çeşitli alanlarda, teknik 

gaz ölçümleri yaparak eşik değerin üzerinde gaz birikiminin mevcut olduğuna karar verdikleri 

takdirde, proje yarı açık sistemli barınaklara uygulanabilecektir. Kapalı barınaklar projemiz için en 

optimum gaz birikimi için uygun sistemlerdir. Kapalı ahırlarda tam otomasyonlu sistem 

kurulabilecektir. Çünkü kapalı barınaklarda gaz birikimi daha yoğun olmaktadır, yoğunluk arttıkça 

havalandırma gereklidir, ülkemizde mevcut bulunan pek çok kapalı barınaklarda yeterli düzeyde 

havalandırma işlemi sağlanamamaktadır. Büyük fanlar, büyük girdiler oluşturmakta ve bu yüzden 

ek ekonomik girdilerin oluşmasını istemeyen yetiştiriciler, tam bir havalandırma sistemi 

kurmaktan kaçınmaktadır. Bu sebeple CH4 miktarı artmakta, hayvanlarda solunum yolu 

hastalıkları baş göstermekte, yemden yararlanma oranı ve süt verimi düşmektedir. Böylece 

yetiştirici daha fazla ekonomik kayba uğramaktadır. Projemizde kurguladığımız sensörlü 

otomasyonlar barınakta bulunan hayvanların; canlı ağırlığı, ırkı, hangi hava/sıcaklık şartlarında en 

yüksek verimi sağlayacakları gibi parametreleri belirleyerek, kapalı barınakta hayvanlar için nezih, 

stressiz bir ortam sağlayacaktır. Bu parametreler otomasyonlu havalandırma ve iklimlendirme 

aracılığıyla sağlandığı vakit, yaz veya kış fark etmeksizin hayvanlarda herhangi bir sıcaklık stresi 

söz konusu olmayacaktır. Böylelikle hayvanların daha önce yemiş oldukları aynı miktar yemlerden 

yararlanma oranı artacak, et tutma kapasiteleri yükselecek ve süt verimleri artacaktır.  

Kuracağımız iklimlendirme sistemi ve ona entegre etmeyi düşündüğümüz Lurgi prosesiyle; süt 

sığırlarında minimum ekonomik kayıp için, iklim gereksinimleri 2-24°C arasında değişecek, 

sensörlü havalandırma sistemi ise kapalı barınak ortamında biriken gazları hem ortamdan 

uzaklaştırmaya yardımcı olacak hem de lurgi reaktörünün bulunduğu alana gazları naklederek 
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metanole dönüşüm işlemini başlatmaya yardımcı olacaktır. Havalandırma sisteminde bulunan 

sensörümüz ise, ortamda sürekli çalışan bir fan sistemini engelleyerek, zararlı yahut kirletici 

gazların eşik değere ulaştığı zaman devreye girmelerini sağlayacaktır. Ahır gazlarını dönüştürmek 

için arayışında olduğumuz sistemlerde dikkat ettiğimiz husus yalnızca metan gazını dönüştürmesi 

değil, barınak ortamında bulunan diğer kirletici gazların da dönüştürülmesiydi. Bu amacı 

gerçekleştirmek üzere; hem CO2 hem de CH4‟ü metanole dönüştüren bir sistem olan lurgi 

prosesini tercih ettik. Sisteme katalizör eklenerek prosesin çalışması sağlanmaktadır, çözüm 

kısmında daha detaylı ifade ettiğimiz hesaplamalar doğrultusunda, 500 kg canlı ağırlığa sahip bir 

inek günlük yaklaşık 200-400L metan gazı emisyonu yaptığı bilinmektedir. Sistemimizin %75 

verimle çalıştığını varsayarak, bir inekten ortalama 400ml metanol elde edebileceğimizi 

öngörüyoruz. Bu da 1000 başlık bir çiftlikte günlük 400 L metanol üretilmesi anlamına geliyor. 

Böylelikle iklimin korunması için; zararlı olan metan gazından, ekonomik bir getirisi olan ve 

sanayimizin ihtiyaç duyduğu yararlı bir ürün olan metanol elde edilerek, ulusal ekonomimize ciddi 

bir katkı sağlanmış olacaktır. Böyle ekonomik getiri sunan bir ürün ise; ahırlarda hayvan refahı, et 

ve süt verimi için gerekli olan havalandırma sistemlerinin kurulması ve daha yaygın hale 

getirilmesi için de teşvik edici bir unsur olacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Atmosferde sıcaklık tutma kapasitesini artıran gazlar, sera gazı olarak nitelendirilir. Enerji ve diğer 

sanayinin neden olduğu başta karbondioksit olmak üzere karbon monoksit, metan, azot dioksit ve 

diğer gazlar atmosferde birikerek güneş ve yer yüzeyi arasında bir tabaka oluştururlar. Atmosferde 

biriken bu gazlar yeryüzüne gelen güneş ışınına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan yer 

ışınına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yeryüzüne gelen enerjinin bir kısmı uzaya 

geçemeyerek atmosferdeki sera gazları tarafından emilir ve yer kürenin beklenenden daha fazla 

ısınmasına neden olur. Sera etkisi olarak adlandırılan bu süreç küresel ısınma ve iklim değişimine 

neden olur. İklim değişikliği flora, fauna ve insan üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Sera 

gazlarının küresel ısınmaya etkileri miktara, atmosferde kalış sürelerine ve sıcaklığı tutma 

kapasitesine bağlıdır. Metan, karbondioksite oranla kızıl ötesi ışınları tutma kapasitesi daha 

fazladır. Metanın küresel ısınma potansiyeli karbondioksitin yirmi bir katıdır. Sera gazlarının bir 

kısmı doğal yollarla oluşmakla birlikte %90 civarında insan faaliyetleri sonucu oluşmaktadırlar. 

Sera gazlarının oluşmasına başlıca fosil yakıtların yanması olmak üzere orman alanlarının tahrip 

edilmesi, tarımsal faaliyetler ve diğer faaliyetler neden olmaktadır [1]. Tarımsal faaliyetlerin sera 

gazlarındaki payının yaklaşık %35 olduğu tahmin edilmektedir [2]. Bu da bu faaliyetlerin iklim 

değişikliği ve dünyanın geleceği için büyük bir tehdit olabileceği anlamına gelmektedir. Böyle bir 

durumda, ya insanların en büyük doğal hayvansal gıda kaynaklarını ortadan kaldırmak ve 

endüstriyel gıdalara yönelmek veya tarımsal faaliyetlerin neden olduğu bu zararlı gazları, ileri 

dönüşüm teknolojisi ile ekonomiye kazandırmak gerekmektedir. Endüstriyel gıdaların insan 

sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nazara alındığında, hayvansal faaliyetlerin devam etmesi 

gerektiği açık olmakla birlikte, bu faaliyetlerin ciddi anlamda küresel ısınmaya neden olduğu 

gerçeği nazara alındığında ise; bu faaliyetlerden ortaya çıkan iklimsel zararın önlenmesi için, ilgili 

tedbirlerin bir an önce alınması gerektiği de gün gibi aşikâr olmuştur. 

Tarımsal faaliyetler sonucu; karbon dioksit (CO2), metan (CH4) ve nitröz oksit (N2O) gibi üç farklı 

sera gazı açığa çıkmakta ve atmosfere salınmaktadır. Büyük baş hayvan kaynaklı metan gazı 

salınımı, bugün dünyanın en büyük iklim sorunu haline gelmiş durumdadır. Yapılan araştırmalarda 

metan içeren gazların, karbondioksit gazından daha fazla sera gazı etkisi oluşturduğu tespit 
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edilmiştir. Çünkü metan gazı karbondioksitten 3 kat daha fazla (9-15 yıl) atmosferde kalır ve 21-

25 kat daha fazla sera etkisi gösterir [3,4]. Dünya üzerinde yaklaşık 1,5 milyar inek olduğu 

biliniyor [5]. Her bir inekten günlük 100-200 litre metan gazı çıktığını ve bir metan molekülünün 

küresel ısınmaya etkisinin, 23 karbondioksit molekülüne eşdeğer olduğunu düşündüğümüzde, 

ineklerin dünyanın geleceği için, en az fabrikalar kadar zararlı olabileceğini görmekteyiz. Çiftlik 

hayvancılığının yoğun olduğu bölgeler veya endüstriyel alanların toplu olarak bulunduğu organize 

sanayi bölgeleri hava kirliliği için ciddi bir sorun teşkil etmektedir, gelişmekte olan ülkelerde 

ekonomik kalkınma için sanayi, tarım ve hayvancılık destekleme faaliyetleri günümüzde hız 

kazanmış durumdadır, işletme ve hayvan sayıları artarken, aynı zamanda ham madde kullanım 

oranı artmakta ve beraberinde kimyasal atık miktarını da arttırmaktadır.  

Küresel bir sorun haline gelen bu problemlerin giderilmesi için; günümüz şartlarında önerilen 

uygulamalar, tarımsal faaliyetlerin sınırlandırılması ve hayvan yemine bazı katkı maddelerin 

ilavesi ile atmosfere salınan sera gazlarının azaltılmaya çalışılmasından ibarettir. Tarımsal 

faaliyetlerin azaltılmasına, insanın besin ihtiyacını karşılamak için yapay et tüketiminin teşvik 

edilmesi [6,7] gibi bir alternatif sunulmaktadır. Ancak gıdalarda yapılan GDO müdahalelerinin 

bile insan sağlığına ne kadar zarar verdiği bugün artık bilinen bir durum olduğu halde, yapay et 

tüketimi gibi bir beslenme tarzının neler doğurabileceği kestirilememektedir. Ayrıca hayvan 

yemlerine ilave edilen katkı maddeleri ise; yemden yararlanamama ve yem veriminin düşüşü [8] 

gibi bir sorun doğurduğu için, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir faaliyet değildir.  Bizim projemiz 

ise; tarımsal faaliyetler azaltılmadan ve hayvan yemlerinin verimini düşürmeden, krizi fırsata 

çevirmek kabilinden, bir sorun olarak ortaya çıkan metan gazını, ileri dönüşüm teknolojisini 

kullanarak ekonomik bir ürün haline getirmeyi önermektedir. 

Katı hayvansal atıkları, biyogaz tesisleri kurularak değerlendirilmektedir. Ancak ahır havasına 

salınan metan gazı atığı hiçbir şekilde değerlendirilememekle birlikte, özellikle kış aylarında 

kapalı ahırların havasını olumsuz yönde etkilemekte ve hayvan refahı noktasında ciddi 

problemlere neden olmaktadır. Hatta ahırda biriken metan gazının sıkışması patlamalara neden 

olabilmekte ve nadirde olsa ahır yangınlarına da neden olduğu haberlere konu olabilmektedir.  

Temiz hava, insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de gereklidir. Ahırlarda sıcaklığı korumak 

ve hava sirkülasyonunu sağlamak hem hayvan sağlığı hem de et ve süt verimi için çok önemlidir. 

Bir ahır, havalandırma sağlanmadıkça nemli ve pis olacaktır. Bu ise hem hastalıkların daha kolay 

yayılmasına zemin hazırlayacak, hem de hayvanların bağışıklık sistemini düşüreceği için, ciddi 

hayvan kayıplarına neden olup tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir olmasına çok büyük darbe 

vurmaktadır. Bu günkü verilere göre; buzağı döneminden kesim dönemine kadar, hayvanların en 

az yüzde onu çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmaktadır. Bu nedenlerin en başında ise salgın 

hayvan hastalıkları gelmektedir. Ahırlar, havalandırma sağlanmadıkça nemli olmaya meyillidir ve 

hayvanların karanlık, yetersiz havalandırılan, nemli ahırlarda kalması, sağlıklarını etkiler ve 

mikroplar bulunduğunda stoklar arasında tüberkülozun yayılmasına yardımcı olur. Temiz, sağlıklı 

süt ve et sadece sağlıklı hayvanlardan alınabilir. İyi inşa edilmiş bir ahırda iyi bir havalandırma 

sistemi temiz hava sağlayacak, kirli havayı ve nemi cereyan olmadan uzaklaştıracak ve ahırın 

sıcaklığının kontrolünü mümkün kılacak ve böylece hem hastalıkların önlenmesine çok ciddi 

katkılar sağlayacak hem de et ve süt verimini %20-30‟lara varan oranlarda artırıp ekonomiye katkı 

sağlayacaktır [9]. 

Ahırlarda metan gazı birikmesine bağlı olarak yangınlarda sorunun diğer bir parçasını 

oluşturmaktadır. 2006 ve 2011 yılları arasında Hollanda'da ahır yangınları nedeniyle bir milyondan 

fazla hayvanın ölümüyle sonuçlandı [10]. 2016 Yılı Ankara İli 6 Aylık Yangın İstatistikleri ‟ne 

göre [11]; Ankara‟da 6 ayda 8 adet ahır yangını yaşanmıştır.  Yangınların sebebi genel olarak 
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elektrik olarak gösterilse de altta yatan en önemli sebep ahırlarda biriken metan ve alev almaya 

elverişli diğer gaz türleridir. Bu iddiaya delil niteliği taşıyabilecek birçok haber ve vaka rapor 

edilmiştir. Onlardan birisi; „‟ Almanya'nın Rasdorf kasabasında bulunan bir çiftlikte, inekler bir 

patlamaya neden oldu. Patlamanın 90 ineğin bulunduğu ahırda sıkışan metan gazının, statik eletrik 

nedeniyle alev almasına bağlı olarak çıktığı bildirildi. Polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre, olay 

sonrası ahırda maddi hasar meydana geldi. İneklerden birisi de yanarak yaralandığı için tedavi 

altına alındı.‟‟ [12].  

Bu sorunlar bu günkü şartlarda ahırlara kurulan havalandırma sistemleri ile giderilmeye 

çalışılmaktadır. Havalandırma sistemleri ise yüklü miktarda elektrik tüketimine neden olduğu için, 

birçok çiftçi bu sistemleri kurmaktan veya kullanmaktan kaçınmaktadır. Bizim önerdiğimiz proje 

ile; havalandırma maliyetlerini karşılayabilecek bir ürün elde edildiğinden, çiftçilerin bu sistemi 

daha istekli olarak kullanmak isteyeceklerini ve onlara ekonomik bir değer kazandırmayı 

umuyoruz. 

Sorunu özetleyecek olursak; tarımsal faaliyet sonucu doğal yollarla açığa çıkan sera gazları, 

doğanın dengesini bozmaya başlamıştır. Çünkü nüfus artışı ile artan besin ihtiyacının giderilmesi, 

daha fazla tarımsal faaliyet girdisine neden olmuştur. Tarımsal faaliyetlerin artması ise sera 

gazlarında ciddi artışlara neden olmuştur. Ayrıca ahır gazlarının hem ahır güvenliği hem de hayvan 

refahı için de ciddi problemler oluşturduğu yukarıda ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Ahırların 

havalandırma sistemlerine entegre edilecek bu proje ile, tüm bu sorunlar giderilmekle birlikte 

ekonomik değeri olan çok önemli bir ürün (metanol) de elde edilebilecektir. 

  
 Şekil 1. Tarımsal faaliyetlerin sera etkisi [13]                  Şekil 2. Ahır gazlarının neden olduğu 

yangınlar [14] 

  

  

3. Çözüm  

Bu proje inekleri ve iklimi korumak amacıyla kurgulanmıştır. Bu kapsamda büyükbaş hayvanların 

bulunduğu ortamlarda, hayvanların vermiş olduğu nefes, ortamda kurulan havalandırma sistemi 

aracılığı ile toplanıp lurgi prosesi kullanılarak metanole dönüştürülecektir. Böylece ahırlardaki 

havalandırma sistemlerine, metanol üretim proseslerinin entegrasyonu ile; hem ahır havası 

temizlenmesi, hem de ürün olarak elde ettiğimiz metanolün ekonomik bir katma değer oluşturmak 

üzere faaliyete alınması hedeflenmektedir.  

Metanol, plastikler, boyalar, kozmetikler ve yakıtlar dahil olmak üzere binlerce üründe kullanılan 

berrak bir sıvı kimyasaldır. Metanol aynı zamanda denizcilik, otomotiv ve elektrik sektörlerinde 

kullanılan ve gelişmekte olan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Metanol benzin için harmanlama 
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bileşeni olarak yer alır. Metanolün küresel üretim kapasitesi, Asya, Kuzey ve Güney Amerika, 

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki üretimle 2020'de yaklaşık 150 milyon mt'a ulaşmış durumdadır. 

2020'de küresel metanol talebi yaklaşık 98 milyon mt'a ulaşırken, temiz yanan yakıtlara artan ilgi 

ve düzenleyici değişiklikler, daha düşük emisyonları nedeniyle yakıt olarak yeni metanole olan 

ilgiyi giderek artırmaya devam etmektedir [15]. Sanayide hammadde olarak kullanılan metanol, 

doğal gaz, kömür, vb. veya atıkların hammadde olarak kullanıldığı prosesler yardımıyla 

üretilmektedir. Avrupa Birliği‟nin 2001/77/EC sayılı ve “Dahili Elektrik Piyasasında Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin Artışı Hakkında Direktif”te; bitkisel yada hayvansal 

olsun tarım, ağaç ürünleri veya bunlara dayalı sanayilerin biyolojik olarak indirgenebilir tüm atık 

veya artıklarının yanı sıra sanayi atıkları veya evsel atıkların yine biyolojik olarak indirgenebilir 

kısımları olarak tanımlanan  biyokütle de metanol üretiminde kullanılan önemli bir hammaddedir 

[16]. 

Türkiye‟nin yıllık metanol tüketimi 1.5 milyon ton civarındadır. Türkiye‟de, sanayi girdisi olarak 

kullanılacak miktarlarda yukarıda bahsedilen yöntemlerle metanol üretimi söz konusu değildir. 

Yukarıda ifade edildiği üzere metanol üretiminin olmadığı ülkemizde, bir çok sanayi dalında 

kullanılan metanol sadece ithalatının yapılması suretiyle temin edilmektedir. Ülkemizde metanol 

başlıca sanayi kollarından ağaç ürünleri sanayinde formaldehit üretiminde, kimya sanayinde 

kimyasal madde, tiner, jel yakıtı, biyodizel vb. üretimlerinde, ilaç sanayinde hammadde veya 

çözücü olarak kullanılmaktadır. Her bir inekten günlük 200-400 litre metan gazı çıktığını sorun 

kısmında ele almıştık. Bu miktarın ortalaması aşağıdaki stokiyometrik formül ile hesaplandığında, 

günlük ortalama hayvan başına ortalama 540 ml metanole tekabül etmektedir. Sistem % 75 

verimle çalıştığını farz edersek; ortalama günlük 400 ml metanol elde edilebilir. 

 

            

                   
                

                 
  

             

                
   
            

             
   

            

               
   
  

   
 

         =  406 ml metanol  

 

 „‟Metan Gazı İleri Dönüşüm‟‟ takımı, sorunların çözümüne yaklaşırken dört esası temel 

almaktadır. 1.) Hayvansal üretim kaynaklı hava kirleticilerinin (CH4 ve CO2) emisyonunu 

maksimum oranda nasıl elimine edebiliriz. 2.) Emisyonunu engelleyeceğimiz gazları katma değer 

oluşturacak hangi ürüne dönüştürmeliyiz. 3.) Tüm bunları sağlamakla beraber en ekonomik ve 

maliyeti en düşük yöntem hangisidir? Bu minvalde „LURGİ PROSESİ‟ [17] kullanılarak, metan 

gazı metanole dönüştürülecektir, bu elde etme sırasında ortaya çıkan karbondioskit de işleme 

alınarak tekraren metanol eldesi sağlanacaktır. Böylelikle hem metan [18] gazı emisyonu 

engellenmiş olacak hem de karbondioksit emisyonu engellenecektir. Ürün olarak elde ettiğimiz 

metanol ekonomik bir katma değer oluşturmak üzere faaliyete alınacaktır. 4.) Hava kirleticilerinin 

en düşük maliyet ve en uygun prensiplerle emisyonlarını ekonomik değerdeki bir maddeye 

dönüştürecek kimyasal katalizör geliştirilmeye çalışılacaktır. Proje sonucunda sistemin kurulacağı 

hayvancılık işletmelerinin ekonomik bir kazanç elde etmesi ve katma değer oluşmasıyla, ulusal 

çapta, Tarım Ve Orman Bakanlığı gibi paydaşlar aranacak, projenin yenilenebilir enerji kaynakları 

çerçevesinde hibe programlarına eklenmesi için çalışılacaktır. Hayvancılık destek projelerine 

başvuran üretici adayları bu projeleri de göz önünde bulundurarak tasarım ve mimari projelerini 

buna uygun şekilde düzenleyip ek maliyetlerden kurtulup, ek gelir kaynağı elde etmiş olacaklardır, 
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bununla birlikte sera gazı etkisi oluşturan hava kirleticilerinin emisyonlarının engellenmesi tek 

taraflı bir külfet olmaktan çıkıp çok yönlü avantaj sağlayacaktır. 

 

 

 

 

Çözüm akış şeması; 

1. Hayvan barınaklarının fiziksel durumları analiz edilecektir. 

2. Barınaklarda bulunan hayvan sayısı ve canlı ağırlıkları belirlenecektir. 

3.Hayvanların beslenme düzeni, besin miktarı, çevresel faktörler ve iklim değerlendirilerek, 

ortama yaydığı ısı miktarı ve zararlı emisyon miktarı tayin edilecektir. 

4. Hayvanların en iyi et ve süt verimi değerlerine ulaşabilecekleri ortam iklimlendirme değerleri, 

mevcut değerler ile kıyaslanacaktır. 

5. Kıyaslama sonucu optimum şartları sağlamak için teknik makine ve ekipmanın özellikleri 

belirlenecektir. 

6. Ortam kurulumu gerçekleştirilerek, havalandırma sistemleri ile kirli hava metanole 

dönüştürüleceği alana nakledilecektir. 

7. Bu sayede, ahır ortamı hayvanın kendisini en konforlu hissedeceği hava şartlarına ulaşmış 

olmakla beraber, et ve süt veriminde artış sağlanacaktır. İneklerin vermiş oldukları nefes içerisinde 

bulunan, CO2, CH4, NH3 vb. gibi ciddi kirleticiler „Lurgi Prosesi‟ sayesinde ayrıştırılıp metanole 

dönüştürülerek havanın kirlenmesi engellenecek ve sera gazı etkisi doğrudan düşürülecektir. 

8. Bu proje çalışması multi-disipliner bir çalışma olması hasebiyle, günümüz şartlarında en 

optimum faydayı sağlayacaktır. 
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         Şekil 3. Metan gazı emisyonunun ekolojik döngüdeki yeri ve projemizin işleyiş mekanizması 
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4. Yöntem 

Yöntem alt başlıkları; 

1. Ahır seçimi. 

2. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi için teknik analiz raporu. 

3. Havalandırma ve iklimlendirme sisteminin kurulumu. 

4. Kirli hava miktarı tespitinde kullanılacak sensörlerin aktifleştirilmesi. 

5. Havalandırma sistemi ile ahır ortamından alınan kirli havanın sentez alanına taşınımı.  

6. Sentez alanında kullanılan „Lurgi Prosesi‟ neticesinde metanol elde edilmesi. 

Yöntemimizde verilen değerler prototip ölçekli bir uygulamayı esas alarak açıklanmaktadır. 

Kontrollü, tam kapalı 6-8m
₂
‟lik ahır ortamında beslenilen 500 kg canlı ağırlığa sahip bir ineğin 

verdiği nefesi, kurulan havalandırma ve iklimlendirme sistemine ait sensörlü menfezler vasıtasıyla 

kimyasal sentezlemelerin yapılacağı lurgi prosesinin uygulanacağı alana taşımayı ve sentezlemeler 

sonucu çıkan ürünlerin kullanılabilir muhafazasını sağlamayı esas almaktadır. 

Bu yöntem döngüsünde iki aşama söz konusudur, birinci aşamada havalandırma ve iklimlendirme 

sisteminin uygulanacağı ahır için teknik özelliklerin belirlenerek gerekli materyallerin tespiti, 

tedariki ve kurulumu söz konusudur. Bu aşamada teknik özellikler şunları içermektedir; 6-8m
₂
‟lik 

kapalı ahır ortamında beslenilen 500 kg canlı ağırlığa sahip sağmal bir ineğin ihtiyaç duyduğu 

temiz hava miktarı ve ihtiyaç duyulan havanın ineğin optimum et ile süt verimliliği açısından 

bulunması gereken sıcaklık derecesi. Büyükbaş hayvanların canlı ağırlık, beslenme, metabolizma 

düzeni ve fiziksel hareketliliğine bağlı olarak bulunduğu ortama verdiği su buharı, ısı ve kirli hava 

söz konusudur. „‟Bu değerler 500 kg canlı ağırlığa sahip bir hayvan için şu şekildedir, 322 gr/h su 

buharı,  887 W ısı katkısı,  145 l/h karbondioksit,  12,5 l/h metan gazı.‟‟[19] Bu veriler ile 

hayvanlar için en optimum şartlar değerlendirilerek havalandırma ve iklimlendirme sistemi 

kurularak çok yönlü bir fayda söz konusudur, çevre kirliliği önlenmekte, kirleticiler ekonomik bir 

maddeye dönüştürülmekte, hayvanların sıcaklık ve solunum stresi ortadan kaldırılarak sağlık 

problemlerinin önüne geçilmekte, et ve süt verimi artarak ahırın ekonomik kazancı ile kalitesi 

yükselmektedir. 

 

 
Şekil 4. Projenin uygulanacağı ortam ve proje ekipmanlarının yerleşim planı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz düşünce boyutu temeliyle aslında çoklu inovatif bir yaklaşıma sahiptir ve birçok disiplini 

içinde barındıran multidisipliner bir yaklaşım sergilemektedir. 

Başta çevre bilimi ve veteriner hekimlik olmak üzere, şehir, yeşil dünya, kimya, makine  ve 

endüstri mühendislikleri  gibi çalışma alanını ihtiva etmektedir. Bundan daha önemli olan kısmı 

ise; bu alanların her birinin ihtiva ettiği içeriğin, başlı başına bir proje ölçeğinde olmasıdır. PROJE 

çevre hususunda metan gazı gibi ciddi bir kirleticiyi sera gazı etkisi oluşturmaması için elimine 

etmeyi amaçlamaktadır. Kimya dalı ise bir çiftlik işletmesinde daha önce kullanılmamış Lurgi 

Prosesi‟ni bu projeye entegre ederek karbondioksit gazını da metan gazının beraberinde sentez 

işlemine dahil edip ekonomik bir ürün olan metanolü elde etmeyi amaçlamaktadır. Mühendislik 

dalı; kurulumunu yapacağı havalandırma sistemini her hayvanın saatlik „‟solunum, ısı vb. gibi 

parametrelerini göz önünde bulundurarak hayvanların maksimum et ve süt verimine ulaşacağı 

otomasyonu planlamıştır, bununla beraber CO2 ve CH4 sensörleri kullanılarak ppm değerlerinin 

belli seviyelere ulaşmasıyla fanların devreye girmesini amaçlamaktadır.‟‟[20] Sistem otomasyona 

tabi olduğu için fanların normalden erken devreye girmesi veya normalden geç devreye girmesi 

belirlenerek, metabolik hastalıkların teşhisi için dolaylı bir katkı sağlayacaktır. Yüksek hayvan 

refahının gözetilmesi, hayvanların daha temiz ve stresten uzak bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi 

veteriner hekimlik boyutunu kapsamaktadır. Bahsettiğimiz hususlar bu projenin inovatif yönünü 

teşkil etmektedir.  

 

Zararlı ve kirletici gazları metanole dönüştürecek olan „Lurgi Reaktörü‟ dünyada endüstriyel enerji 

firmaları tarafından hazır ham madde ile kullanılmaktadır. Yaptığımız çalışma ile ilk defa 

endüstriyel bir reaktörün ahırlar için minimize edilip çevre dostu ve verimli bir işletme olmasını 

projelendirmekteyiz. 

Ülkemizde kullanılan metanolün büyük bir kısmı ithal edilmektedir, metanolü elde etmek için çok 

ciddi yatırımlar yapılmaktadır, biz bu projeyle eldesi zor olan metanolü, teknik imkanlardan uzak 

bir köy yerinde dahi üretilebilmesini amaçlıyoruz. Projenin bu noktası yerlilik kısmını 

vurgulamaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin, modernizasyon, mühendislik, iklimlendirme ve havalandırma maliyet ve zaman 

planlaması tablosunda belirttiğimiz sürelerde ülke içerisinde tedarik edip gerçekleştirebileceğimiz 

kısımlarını içeren başlıklardır. Projenin kimya ve endüstri mühendisliği kısmını teşkil eden „Lurgi 

Reaktörü‟ ise yurtdışından tedarik edilebilecek yahut teknik geziler düzenlenerek belirli tesisler 

ziyaret edilerek oluşturulan rapor neticesinde, ülkemizde minimize edilerek, kendi yerli 

kaynaklarımızla proje amacımıza uygun tescilli bir „Lurgi Reaktörü‟ yapılacaktır. Proje 

gereçlerimizin mevcudiyeti sağlandığı takdirde ticari bir ürün elde edilebilecektir. 

Biz lurgi reaktörünü projemizde temsili olarak sunacağız. Hali hazırda ülkemizde, yerli veya 

yabancı firmalardan lurgi reaktörü için danışmanlık veya kurulumunu sağlayan bir firma 

bulunmamaktadır. Ülkemizde yerli olarak Lurgi reaktörü kurulumunun gerçekleştirilmesi için 

akademik düzeyde (kimya ve mühendislik) teknik geziler düzenlenerek araştırma raporu 

oluşturulmalı ve yerli olarak, endüstriyel boyuttaki maliyetlere ulaşmayan, ahırlara entegre 

edilecek şekilde tasarlanmalıdır. Hali hazırda projemizde kullanabileceğimiz, hem sanayide 

üretilen hem literatürde üretimi anlatılan Lurgi Reaktörü mevcut değildir. Dolayısıyla böyle bir 
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reaktörün inove edilmesi ve yerlileştirilmesi uzun bir zamana ihtiyaç duyduğundan dolayı, 

şimdilik lurgi reaktör kısmı sadece temsili olarak 3D yazıcılarla üretilip sergilenecektir. İleride 

yapacağımız TUBİTAK-SANTEZ veya AB destekli büyük çaplı projelerle, Ahırlar için 

kullanılabilecek yeni bir Lurgi Reaktörü geliştirilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İş Paketleri Tanımlamalar Süre 

1. İş paketi Birim inek başına teknik hesapların yapılması. (Canlı ağırlık, su 

buharı, ısı, CO2, CH4 katkıları.) 

2 Hafta 

2. İş paketi Havalandırma ve iklimlendirme sisteminin, teknik hesaplamanın 

yapıldığı ortama kurulumu için gerekli makine ve ekipmanın 

belirlenmesi. Sentez alanında kullanılacak „Lurgi Prosesi‟ nin 

sahada araştırılması. (Fan, menfez, kanal, motor, sensörler.)  

2 Hafta 

3. İş Paketi  Belirlenen makine ve ekipmanın tedarik edilmesi. 4 Hafta 

4. İş Paketi Prototip ve sistemin oluşturularak test sürecinin başlaması. 4 Hafta 

 

Malzeme ve Fiyat Listesi 

MALZEMELER Birim Fiyat Total Fiyat 

2 Adet Fan (Min 800 m
3
/h gücünde) 800₺ 1600₺ 

2 Adet Fan Hız Anahtarı 200₺ 400₺ 

20 Metre Hava Kanalı (200mm çapında galvanizli sac)  40₺ 800₺ 

Mahal Havası Kirleticileri Tespit Sensörü ( CO2 Sensörü) 500₺ 500₺ 

Havalandırma Sistemi Birleştirme Ekipmanları  200₺ 

3D Yazıcı Materyalleri  1000₺ 

TOPLAM  4500₺ 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin geniş çapta hedef kitlesi tüm çiftçilerdir. Ancak maliyetler ve uygulanabilirlik noktasında 

bakıldığında asıl hedef kitlesi; kapalı ortamda et ve süt üreten büyük çiftliklere sahip olan 

üreticilerdir.  
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Aslında çevre ve iklim noktasında değerlendirdiğimizde, doğaya yapacağı katkılar nazara 

alındığında, hedef kitle istikbalde yaşayacak olan tüm canlılardır. Çünkü küresel ısınma her geçen 

gün daha büyük felaketlerle, yer yüzündeki tüm canlı yaşamını tehdit etmektedir. Küresel ısınmayı 

engelleyecek tüm girişimler, insan da dahil olmak üzere tüm canlıların yararına olacaktır. 

 

9. Riskler 

Proje geçirilirken ve geçirildikten sonra karşılaşılabilecek problemler; 

1. Elektrik kesintisi. 

2. Anormal kış hava şartları. 

3. Anormal yaz hava şartları. 

4. Projenin uygulanılması istenen ahırın tam kapalı bir ahır olmaması. 

5. Sistemde oluşabilecek teknik aksaklıklar. 

6. Plansız personel değişimi, tecrübesiz yeni personel alınması. 

Alınacak Tedbirler ve B Planı; 

1. Hayvancılık işletmelerinde çok sık olmasa da mevsimsel şartlara bağlı olarak elektrik kesintileri 

yaşanabilmektedir, bu kesintiler günlere ulaşmayan saatlik kesintiler olmaktadır, yine de fayda 

maliyet hesaplaması yapılarak, kesintilerin yaşanabileceği proje uygulama alanlarında bataryalı 

güneş panelleri de projeye eklenebilecektir. 

2. Çözüm ve yöntem kısmında bahsettiğimiz gibi hayvanların optimum verimliliğe ulaşabilmesi 

için mevsimsel konfor sıcaklıkları bulunmaktadır, kış için oluşturulması istenen sıcaklık şartlarının 

ahır dışı hava şartlarından dolayı sağlanamaması durumunda „Rezistanslı Isıtıcı‟lar devreye girerek 

konfor sıcaklığı sağlanacaktır. 

3. Anormal yaz hava şartları inekler üzerinde sıcaklık stresi gibi verim düşüklüğüne sebep 

olabilecek ve ineklerin ortama su buharı katkısını arttırarak havalandırmayı yetersiz kılabilecektir. 

Bu problemin önüne geçmek için „Nemlendirici Soğutma Paneli‟ kullanılarak önlenebilecektir. 

4. Bu proje esas olarak tam kontrollü bir ahır sistemi için tasarlanmıştır, fakat yarı açık veya açık 

sistemdeki ahıra uygulanılması istendiğinde, yalnızca ineklerin ortama vereceği havayı sentez 

alanına taşımak üzere hava emiş hattı kurulacaktır, bunun yanında hava akımına maruz kalınan 

yön belirlenerek ineklerin konumlanması bu akım yönüne göre sağlanarak, verdikleri nefesin 

istediğimiz noktalarda toplanması sağlanacaktır. 
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5. Sistemde tabiki teknik aksaklıklar yaşanması muhtemeldir, fakat ciddi aksamaların önüne 

geçilebilmesi için sistem otomasyonlu olarak kurulacaktır ve minimum aksama için bakım 

periyotları belirlenerek, teknik destek ekipleri kontrolünde gerçekleştirilecektir. 

6. Sistemin kurulacağı hayvancılık işletmelerinde çalışan idari ve fiili çalışan personellere 

periyodik eğitimler verilerek, olası personel değişiminde oluşabilecek aksamalar minimuma 

indirilecektir. 

 

10. Kaynaklar  

1. Erdoğan, S. (2020). Enerji, Çevre ve Sera Gazları. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 277-303. 

2. Köknaroğlu, H., & Akünal, T. (2010). Küresel Isınmada Hayvancılığın Payı ve Zooteknist 

Olarak Bizim Rolümüz. Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1), 67-75. 

3. Ersoy, A. E. (2017). Türkiye'nin Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu ve 

Biyogaz Enerjisi Potansiyeli. 

4. Cecchini, L., Venanzi, S., Pierri, A., & Chiorri, M. (2018). Environmental efficiency analysis 

and estimation of CO2 abatement costs in dairy cattle farms in Umbria (Italy): A SBM-DEA model 

with undesirable output. Journal of Cleaner Production, 197, 895-907. 

5. Monteiro, A. L. G., Faro, A. M. C. D. F., Peres, M. T. P., Batista, R., Poli, C. H. E. C., & 

Villalba, J. J. (2018). The role of small ruminants on global climate change. Acta Scientiarum. 

Animal Sciences, 40. 

6. Muslu, M. Yapay Et (Sentetik Et-Kültür Eti), Küresel Protein Gereksinimi İçin Alternatif Bir 

Kaynak Olabilir mi?. 

7. Candoğan, K., & Özdemir, G. (2021). Sürdürülebilir Et Üretimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar. 

Gıda, 46(2), 408-427. 

8. Yurtseven, S., Kaya, Z., & Takim, K. (2019). The Effect of Pomegranate Peel and Pıstachıo 

Hulls on Performance and Enterıc Methane Emıssıons In Straw-Fed Lambs (Ovis Aries L.). 

Applıed Ecology And Envıronmental Research, 17(1), 305-316. 

9. Kelley, M. A. R. (1924). Principles of dairy-barn ventilation (No. 1393). US Department of 

Agriculture. 

10. Ingrid Weel (29 Temmuz 2011). "Miljoen dieren dood kapı stalbranden". Trouw. Alındı 21 

Ağustos 2017. 

11. https://www.ankara.bel.tr/index.php/download_file/view/57292/8923/ Erişim 

tarihi:08.06.2021. 

12. https://www.sabah.com.tr/dunya/2014/01/28/inekler-gaz-cikardi-ahir-patladi/ Erişim 

tarihi:08.06.2021. 

13. Dr. Umay Gökçe Özkan Yücel, AB‟de Sürdürülebilir Tarım Hedefinde İklim Değişikliğiyle 

Mücadele Kapsamında Kullanılan Araçlar ve Türkiye İçin Karşılaştırılması Ab Uzmanlık Tezi. 

Ankara-2017. 

14. https://www.sultanhani.gen.tr/inekler-gaz-cikardi-ahir-patladi/3638/ Erişim tarihi:08.06.2021. 

15. https://www.kapsom.com/avada_portfolio/methanol-plant/ Erişim tarihi:10.06.2021. 

16. Hazar, H., Temizer, Ġ., & Gür, F. (2011). Bir Dizel Motorunun Motor Performansı ve Motor 

https://www.ankara.bel.tr/index.php/download_file/view/57292/8923/
https://www.sabah.com.tr/dunya/2014/01/28/inekler-gaz-cikardi-ahir-patladi
https://www.sultanhani.gen.tr/inekler-gaz-cikardi-ahir-patladi/3638/
https://www.kapsom.com/avada_portfolio/methanol-plant/


15 

 

 

Parçaları Üzerinde Katkı Maddelerinin Etkisinin İncelenmesi. In 6th International Advanced 

Technologies Symposium (IATS’11) (pp. 77-83). 

17. Chen, L., Jiang, Q., Song, Z., & Posarac, D. (2011). Optimization of methanol yield from a 

Lurgi reactor. Chemical engineering & technology, 34(5), 817-822. 

18. Monteiro, A. L. G., Faro, A. M. C. D. F., Peres, M. T. P., Batista, R., Poli, C. H. E. C., & 

Villalba, J. J. (2018). The role of small ruminants on global climate change. Acta Scientiarum. 

Animal Sciences, 40. 

19. Doğan, H. (2017). Uygulamalı havalandırma ve iklimlendirme tekniği. 

20. Bulut, H. (2011). Havalandırma ve iç hava kalitesi açısından CO2 miktarının analizi. Ulusal 

Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16. 


