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ÖZET 

Konya Kapalı Havzasında (KKH), yoğun ve geleneksel tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda 

ortaya çıkan hasat ve budama artıkları çoğunlukla yakılmaktadır. Bu işlem bir taraftan etkili bir organik 

madde kaynağının kaybına yol açarken, aynı zamanda ekosisteme önemli zararlar verebilmektedir. 

Tarımsal artıkların organik madde kaynağı olarak kompostlaştırılması veya biyokömüre dönüştürülerek  

toprağa geri kazandırılması, hem erozyona uğramış degrade alanların ıslağını sağlarken, bir taraftan da 

tarımsal sürdürülebilirliği etkileyecektir.  Özellikle rüzgar erozyonuna uğramış sorunlu, organik maddece 

fakir, marjinal yarı kurak alanlarda farklı teknikler ile topraklara karbon ve azot sağlanması, organik madde 

muhtevasının yükseltilmesi, mikroorganizma aktivitesinin ve agregat stabilitesinin artırılması ve 

nihayetinde erozyonun azaltılması üzerinde önemli etkilere sahiptir. 

2017 yılında yürütülen ve halen devam eden, “Karapınar Şartlarında Farklı Organik Materyal 

Uygulamalarının ve Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi” 

isimli TAGEM projesi kapsamında, iğde budama atıklarından elde edilen organik materyallerin, açık yığın 

ortamda kompostlaştırılması ve kapalı bir reaktörde biyokömürleştirilmesi/piroliz işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu iki metotla elde edilmiş organik materyallerin toprağa geri kazandırılmasıyla 

topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin iyileştirilmesi bitkisel gelişimin ve verimliliğin 

artırılması, ekosistemin potansiyellerine geri yükseltilmesi amaçlanmıştır. Projenin, kompostlaştırma ve 

piroliz safhaları bu çalışmada değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal artık, Biyokömür, Kompost, Erozyon, Karapınar. 
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BIOCHAR PRODUCTİON AND COMPOSTING OF ELAEAGNUS ANGUSTİFOLİA-PRUNNING 

RESIDUES FOR RECLAMATION OF AREAS INDUCED BY EROSION - A CASE STUDY OF 

KAPAPINAR PROVİNCE. 

 

Abstract 

Harvest and pruning residues that occur in areas where intensive and traditional agricultural activities are carried 

out in the Konya Closed Basin (KCB) are mostly burned. While this process is leading to the loss of an effective 

source of organic matter, it also causes a significant damage to the ecosystem. Composting of agricultural residues 

as a source of organic matter or recycling them to the soil by converting them into biochar will affect agricultural 

sustainability while providing reclamation of degraded areas due to erosion. It has significant impacts on supplying 

carbon and nitrogen to the soil, increasing the content of organic matter, increasing microorganism activity and 

aggregate stability, and ultimately reducing erosion with different techniques, especially in some areas where 

organic matter is poor, marginally semi-arid and exposed to wind erosion. 

Within the scope of the TAGEM project, which has started in 2017, “The Effects of Different Organic Material 

Applications and Different Tillage Systems on Some Physical and Chemical Properties of Soil in Karapınar 

Conditions“, composting of the organic materials obtained from the pruning wastes in open pile conditions and 

bioaccumulation / pyrolysis processes in a closed reactor were carried out. It was aimed to enhance the physical, 

chemical and biological processes in the soil and to increase the plant growth and productivity and to restore the 

ecosystem to its potential by regaining the organic materials obtained with these two methods. The phases of 

composting and pyrolysis of this project were evaluated in this project.  

Keywords: Agricultural residues, Biochar, Compost, Erosion, Karapınar. 
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GİRİŞ 

     Kurak ve yarı kurak iklime sahip bölgelerde yaygın olan rüzgâr erozyonu; yeterli bitki örtüsü 

bulunmayan oldukça düz ve geniş arazilerde, gevşek yapıdaki kuru ve ince bünyeli toprağın şiddetli 

rüzgârların etkisi ile parçacıklar halinde yerinden oynatılarak, toz bulutları şeklinde yer değiştirmesi 

olayıdır. Ülkemizde rüzgâr erozyonunun yaygın olduğu alanlar genellikle kurak ve yarı kurak olan Orta 

Anadolu’nun güney yarısı (özellikle Konya, Niğde, Kayseri) ile doğuda Kars ili sınırları içerisindedir. 

Ülkemizde toplam tarım alanlarının %1,5’unu oluşturan 330 bin hektar alan rüzgâr erozyonu etkisi altında 

bulunmasına karşın (Anonim, 1978; Anonim, 1982; Çanga ve Erpul, 1994), iklim değişimi ile ilgili 

beklentiler Türkiye’nin çok daha kurak bir döneme gireceğini öngörmektedir (Karaca ve ark., 2008; 

Kömüşçü ve ark., 2003). Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda ise, Türkiye’de rüzgâr erozyonu 

şiddetinin ve etkilediği alan miktarının artması muhtemeldir. Özellikle kurak iklim bölgelerinde (İç Anadolu 

ve Güneydoğu Anadolu gibi) meydana gelen bu erozyon turu, genellikle tarım arazileri üzerinde etkili 

olmaktadır. Toprak materyallerinin rüzgâr tarafından gerek taşındığı ve gerekse taşınan bu materyallerin 

yığıldığı alanlardaki arazilerin özellikleri hızla bozulmakta ve üretim kapasiteleri düşmektedir. Uygun 

olmayan üretim teknikleri sonucunda toprak kalitesi bozulmakta, toprak organik maddesi azalmakta ve 

toprak strüktür stabilitesi azalmaktadır. Sonuçta toprak içerisinde su, hava ve bitki besin maddesi hareketi 

engellenmekte ve bitki gelişimi zarar görmektedir (Golchın ve ark., 1995). Bunun bir sonucu olarak da 

rüzgâr erozyonu ile çok ciddi arazi ve ürün kayıpları meydana gelmektedir. Türkiye de küresel ısınmadan 

etkilenmiş ve “Isınma / kuraklaşma” sürecine girmiştir. Bu süreç, İç Anadolu Bölgesi ve benzeri bölgelerde 

bir “çölleşme” sürecine dönüşmüştür. Çölleşme; özellikle alçak arazideki tarım ve otlak alanlarında aşırı 

buharlaşma ile su kaybına ve giderek tuzlanmaya ve rüzgâr erozyonuna sebep olmaktadır (Kantarcı, 2009). 

 

Rüzgârın bu olumsuz etkilerinin önlenmesi için tarım alanlarında, toprağın uygun olmayan fiziksel 

özelliklerinin düzeltilmesinde en çok başvurulan yöntem ise toprağa çeşitli organik materyallerin ilavesidir. 

Topraklarda az miktarda bulunan organik madde, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine 

önemli ölçüde etki yapar. Toprağın iyi bir yapı kazanması, agregatların stabil hale gelmesi, toprağın su 

tutma kapasitesinin artması, topraktaki sıkışmanın azaltılması veya giderilmesi, hava ile dolu kaba 

gözeneklerin oluşması ve ideal tohum yatağının oluşturulması gibi fiziksel özellikler toprağın organik 

madde içeriğine bağlıdır. Oysa 1982-1991 yılları TOVEP projesi kapsamında Türkiye topraklarının organik 

madde içeriği, %21,47 (< %1 çok az); %43,78 (%1-2, az); %22,62  (%2-3, orta); %7,57 (% 3-4 iyi); %4,55 

(>%4 yüksek) olarak rapor edilmiştir (Eyüpoğlu, 1999). Bu rapordan anlaşılacağı üzere, Ülkemiz 

topraklarının organik madde kapsamı %65,25’nin %2’den düşük olduğunu göstermektedir.  

Ayrıca havzada yoğun tarımın yapıldığı arazilerde genellikle tarımsal atıklardan mısır, ayçiçeği gibi 

artıklarının hasat sonrası anızlarının yakıldığı bilinmektedir. Bu tarımsal atıkların organik karbon 

miktarının toprağa geri kazandırılması gerekmektedir. 

Tarımsal ekosistemlerde toprak organik maddesi azalmasının başlıca nedeni karbon oksidasyonu 

sonucunda karbondioksitin atmosfere salınmasıdır. Topraktan kaybolan karbonun tekrar yerine 

konulamadığı takdirde erozyon daha da artmaktadır (Grant, 1997). Organik maddedeki azalmalar direk 

olarak toprak strüktürünü olumsuz etkilemektedir (Albıach ve ark., 2001, Kavdır ve ark., 2004). Organik 

materyallerin toprağa karıştırılması toprak agregatlaşmasını da artırmaktadır  (Shıralıpour ve ark., 1992). 

Toprak agregatlaşmasının iyileştirilmesi sonucunda toprağın su, hava iletimi, sıcaklığı, tohum çimlenmesi 

vb. özellikler de olumlu yönde etkilenmektedir (Ferreras ve ark., 2000). Organik materyallerin mineral 

topraklardan daha düşük hacim ağırlığına ve daha büyük gözeneklere sahip olmalarından dolayı (Martin ve 

Stephens, 2001), bunların toprağa karıştırılması toprakların hacim ağırlığını ve gözenekliliğini 

geliştirecektir (Zhang, 1994; Çelik ve ark., 2004). 

Tarım yapılan toprakların organik madde içeriğini artırmak için çeşitli organik materyaller 

uygulanabilir. Bu organik materyallere örnek olarak, bitki artıkları (anız), çiftlik gübresi, yeşil gübreler, torf 
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ve orman altı artıkları, organik yapay gübreler ve organik katı artıklardan sağlanan kompostlardır (Çelik ve 

Ortaş, 2009). 

Selülotik yapıdaki tarımsal atıkların tekrar tarımda kullanılması son zamanlarda hem organik ve 

besin maddelerince zengin kaynakların değerlendirilmesi hem de atıkların depolanma sorunlarının 

giderilmesi amacı ile önem kazanmaktadır. Toprağa belirli aralıklarla uygulanan organik atıklar (hayvan 

gübresi, ürün artıkları, evsel veya kentsel atıklar) toprak organik maddesi azalmasını belli bir süre 

engelleyebilmektedir. Organik madde kaynaklarının ekonomik olması, toprakta uzun süreli etki göstermesi 

bu kaynakların kullanımını yaygınlaştırmada en önemli faktörlerdendir (Kavdır ve ark., 2009). 

Tarımsal üretim tarla artıklarının kompostlaştırılması ve tarımda kullanılması toprak, fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikleri yönünden önemli kazanımlar sağlayacaktır (Yüksel, 2012). Türkiye’de 

çeşitli tarımsal bitki artıklarının kompost olarak değerlendirilip tarım topraklarına uygulanması ekolojik 

prensiplere uygun bir çözüm olarak düşünülebilir (Çelik ve Ortaş, 2009). 

Bu çalışma ile Konya Kapalı Havzasında (KKH) sürdürülebilir arazi yönetimi (SAY) planlamasında 

kompostlaştırma ve biyokömür teknikleriyle hayvansal ve bitkisel artıkların kullanılabilirliğinin ve 

verimliliğinin ortaya konulması ve bu çevresel artıkların geri çevrimi amaçlanmıştır. Bu proje ile, rüzgar 

erozyonuna uğramış sorunlu, organik maddece yoksun, marjinal yarı kurak alanlarda, hayvansal gübresinin 

tarımsal artıklar ile birlikte kompostlaştırılması ve biyokömürleştirilmesiyle topraklarda karbon ve azot 

mineralizasyonunun sağlanması, organik madde muhtevasının artırılması, mikroorganizma faaliyetinin ve 

agregat stabilitesinin artırılması ve nihayetinde erozyonun azaltılması beklenmektedir. Bu yönüyle çalışma, 

hayvansal ve bitki artıklarının kompostlaştırma ve biyokömür teknikleriyle ekosistem hizmetlerine geri 

kazanımı, alternatif olması yönüyle, özgün bir değere sahiptir. Ayriyeten, Ülkemizin geleceğinde önemli bir 

yeri olan Bakanlığımızın Milli Tarım Politikasında kimyasal gübre kullanımının azaltılıp organik atıkların 

kompost gübre olarak değerlendirilmesine vurgu yapılmıştır. Bu çalışma bu amaca altlık oluşturmaktadır. 

2017 yılında yürütülen ve halen devam eden, “Karapınar Şartlarında Farklı Organik Materyal 

Uygulamalarının ve Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi” 

isimli TAGEM projesi kapsamında, iğde budama atıklarından elde edilen organik materyallerin, açık yığın 

ortamda kompostlaştırılması ve kapalı bir reaktörde biyokömürleştirilmesi/piroliz işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu iki metotla elde edilmiş organik materyallerin toprağa geri kazandırılmasıyla 

topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin iyileştirilmesi bitkisel gelişimin ve verimliliğin 

artırılması, ekosistemin potansiyellerine geri yükseltilmesi amaçlanmıştır. Projenin, kompostlaştırma ve 

piroliz safhaları bu çalışmada değerlendirilmiştir. 

 

RÜZGÂR EROZYONUNUN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ KONYA KAPALI HAVZASININ EKOLOJİSİ 

İç Anadolu’nun önemli bir bölümü olan Konya Kapalı Havzası, Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesinde 

36°51' ve 39°29' kuzey enlemleri ile 31°36' ve 34°52' doğu boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü 

4.980.534 ha olup Türkiye’nin yaklaşık %7’sini teşkil eder. Havza doğal topografyası itibariyle sularını 

denize boşaltma yeteneğine sahip değildir. Düz bir ova (900-1050 m arasında bir yükseklik) havzanın 

çoğunu kaplamaktadır. Yetersiz drenajın bir sonucu olarak toprakları genellikle alüvyonlu ve tuzludur. 

Havzada en büyük kısmı düz ve düze yakın topografyadaki taban arazileri oluşturmaktadır. Bu düzlükler, 

genç formasyonlarla kaplıdır. Türkiye'nin buğday ambarı olarak ün yapmış olan Konya Ovası ile Akşehir, 

Ereğli ve Cihanbeyli Ovaları bulunmaktadır. Taban arazilerle sarp dağlık araziler arasında yer alan araziler 

genellikle pliosen ve neojen materyale sahiptir ancak doğal bitki örtüsünün yerini kuru tarım almıştır. 

Tarımın bilinçsizce yapılması, gerekli uygulamalarla verimli olabilen bu toprakların büyük kısmını verimsiz 

ve şiddetli erozyona maruz hale getirmiştir. Bu topografyada en çok kahverengi ve kırmızımsı kahverengi 

topraklar yer alır (TÜBİTAK MAM ÇE, 2010). 
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     Bu geniş alanda bir nehrin yokluğu, az miktarda yağış alması ve yüksek buharlaşma oranları, 

havzalarda nadir rastlanan bir su dengesi oluşturmuştur. Havza’nın yıllık ortalama yağışı 417 mm.’dir. 

Kapladığı büyük alan sebebiyle değişik iklimlerin görülebildiği havzanın güneyinde kışlar ılık ve yağışlı, 

yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklimi; orta ve kuzey kesimleri kışları soğuk yazları sıcak ve kurak 

geçen karasal iklim; Karapınar ve çevresinde ise çöl iklimi hüküm sürmektedir. Yağışlar kış ve ilkbahar 

aylarında görülmektedir. Konya Kapalı Havzası’nda ısı İç Anadolu’nun diğer kısımlarından yüksekçe 

görülmektedir. Havzada değişik iklim özellikleri görülür ve sıcaklık dağılımı farklılık gösterir. Yıllık 

ortalama sıcaklıklar -0,4°C ile 23,0 °C arasında değişmektedir. En sıcak aylar temmuz ve ağustos ayları iken 

en düşük sıcak aylar ise ocak ve şubat aylarıdır. Yıllık ortalama sıcaklık dalgalanmaları, havzanın karasal 

iklimini karakterize eder. Konya Kapalı Havzası’nda karasal iklim daha ağır bastığından yağışlar genellikle 

güney ve güneybatıda fazla, kuzey ve doğuya gittikçe azalmaktadır. İç Anadolu’nun en az yağış alan bir 

bölümünü oluşturan Tuz Gölü havzasının uzun yıllara göre ortalama yağış yüksekliği 300 mm ile 

karakterize edilir (Şekil 1.a). Karasal iklim şartlarının hâkim olduğu havzada buharlaşma özellikle yaz 

aylarında etkilidir. DMG’den alınan yıllık ortalama açık yüzey buharlaşması verilerine göre havzada en 

yüksek buharlaşma temmuz ayında 315,8 mm değeriyle Ereğli’de görülmektedir (TÜBİTAK MAM ÇE, 2010). 

     Konya Kapalı Havzası’nda en önemli sınırlayıcı faktör sudur. Bilinçsizce yapılan tarım faaliyetleri 

mevcut kullanılabilir alanları verimsiz hale getirmiştir. Havza arazi kullanım değerleri CORINE 1. düzey 

sınıflandırmasına göre havzadaki en büyük alanı %56 ile tarımsal alanlar oluşturmaktadır. Tarımsal 

alanlarını %37 ile orman ve yarı doğal alanlar, %4 ile su yüzeyleri ve %1 ile ıslak alanlar takip etmektedir 

(Şekil 1.b). Konya Kapalı Havzası’nın yarısına yakın kısmında tarım yapılmakta ve bu tarım genellikle tarla 

bitkileri yetiştiriciliğine dayanmaktadır. Havza, tarımsal anlamda Türkiye’nin önemli üretim bölgelerinden 

biridir. Tarımı yapılan başlıca kültür bitkileri buğday, arpa, çavdar, yulaf, şekerpancarı, ayçiçeği, mısır, 

patates, mercimek, fasulyedir. Havzada Konya İlindeki tarım alanlarının %57’si ekilen tarla alanı, %41’i 

nadas alanıdır. Sebze arazisi ve meyve arazileri ise kalan %2’lik kısmı oluşturmaktadır (TÜBİTAK MAM ÇE, 

2010). 

 

Şekil 1.a. Konya Kapalı Havzası Yıllık Ortalama Toplam Yağış Dağılımı, b. Konya Kapalı Havzası Arazi 

Kullanım Haritası (TÜBİTAK MAM ÇE 2010). 

     İç Anadolu Bölgesi’nde kuzey başlangıçlı rüzgârlar hâkim olup kuzey-batı (karayel) ve kuzey-

doğu (poyraz) yönlüler en etkin olanlardır. En hızlı rüzgârların güney başlangıçlı olduğu görülür. En hızlı 

rüzgârların güney başlangıçlı olduğu görülür. Toroslardan gelen kuvvetli güney rüzgârları havzanın 

bilhassa Karaman, Çumra, Karapınar, Ereğli ve Aksaray yörelerinde şiddetli rüzgâr erozyonu meydana 

getirmeleri bakımından önemlidir (TÜBİTAK MAM ÇE, 2010). Güneybatı yönünden (Lodos) esen rüzgâr 

hızının 2004-2005 yıllarında 102 km/saat, 2006 yılında 77 km/saat, 2007 yılında 110 km/saat, 2010 

yılında 74 km/saat, 2011 yılında 86,90 km/saat, 2012 yılında 98,2 km/saat, 2013 yılında 74 km/saat, 2014 

yılında 72,4 km/saat, 2015 yılında 59 km/saat hızına ve devamlılığının 24-60 saate ulaşması çok ciddi bir 

olaydır. Kuru ve dolayısı ile kurutucu rüzgârların bu hız ile koruyucu bitki örtüsünü kaybetmiş orman ve 

otlak topraklarının veya buğday vb. anızların üzerinde esmesi, toprağın ince bölümünü (İnce kum, toz ve 
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kil) taşımasının sonuçları iyi değerlendirilmelidir (Kantarcı, 2010a) ve Konya Toprak Su,( 2014). Konya 

Ovası’nda 1100 m yükseltinin altındaki arazi çok geniş olup, kış mevsiminde soğuk ve kuru, yaz mevsiminde 

sıcak ve kuru, dolayısı ile kurutucu rüzgârlar bu arazide olumsuz etkiler yapmaktadır (Kantarcı, 2010b). 

Yarı kurak alanlarda rüzgar erozyonun maruz kalan kumlu tekstürlü toprakların fiziksel, kimyasal 

özellikleri ve biyolojik verimlilikleri düşüktür. Bu tür alanların iyileştirilmesinde yapılması gereken yegane 

unsur topraktaki organik madde muhtevasının artırılmasıdır. Özdemir ve ark. (2005), Organik ve inorganik 

toprak düzenleyici uygulamalarının toprakta agregasyonu artırarak, dispersiyon oranı ve aşınım faktörü 

değerlerini azaltarak erozyona karşı dayanıklılığı artırdığı belirlenmiştir. Organik madde,  agregat 

oluşumuna önemli katkıda bulunduğundan organik maddenin artışı, toprakların su ve rüzgâr erozyonuna 

uğramalarını engellemektedir (Jones, 1991). 

MATERYAL VE METOT 

Proje kapsamında, toprakta C zenginleştirici olarak, kompostlaştırma ve biyokömür üretimi 

işlemleri için, TAGEM Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Karapınar Çölleşme 

ve Erozyon Araştırma Merkezi arazisinde oldukça yaygın olan iğde ağaçlarının budama artıkları 

kullanılmıştır.  

KOMPOSTLAŞTIRMA İŞLEMİ 

2017 yılı Nisan ayında belli bir bölgedeki iğde ağaçlarının gövde budaması yapıldıktan sonra 

budama artıkları, AG 1400 marka dal parçalama ve öğütme makinesinden geçirilmiştir. Buna ilave olarak, 

ikincil bir kırıcı öğütücü makinesiyle budama artıkları 6 mm ebadında kompostlaştırma için uygun parçacık 

büyüklüğüne indirgenmiştir. Takribi 50 m3  (yaklaşık 11 ton) iğde budama artığı materyalin öğütülmesi 

işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Kompost için ham büyükbaş hayvan gübresi ve iğde budama artıklarından örnek alınıp, C/N 

analizleri S.Ü. Ziraat Fakültesinde LECO cihazında gerçekleştirilmiş, kompostun karışım oranı, C/N:25/1 

olacak şekilde ayarlanmıştır. Kompost öncesi iğde budama artıklarının en az 3 kez nemlendirme (yaklaşık 

%70 nem) ve karıştırma işlemleri yapıldıktan sonra akabinde yaş inek gübresiyle kompost karışımı 

sağlanmıştır (Şekil2). Kompostlaştırma işlemi, 07 Ağustos 2017 tarihinde başlanmıştır. Takribi 1 hafta 

kompost yığının üstü örtülmüştür. Ardından takribi her hafta yığın nemlendirilmiş ve karıştırma işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Kompostun 2 günde bir nem ve sıcaklık verileri kaydedilmiştir. Kompost sıcaklıkları 

ölçümleri, yığının 8 farklı noktasından, Teslo 925 marka sıcaklık ölçüm cihazıyla yapılmıştır (Şekil 3). 

Kompost Nem değerleri de yığının 4 farklı noktasından örnekler alındıktan sonra etüvde 24 saatte, 

105oC’de analizleri gerçekleştirilmiştir. Kompost oluşumu 127 günde nihai hale gelmiştir. Nihai kompost 

ürününde, ort. C/N: 13,02 şeklinde gerçekleşmiştir (Şekil 4 ve 5 ). 

  

  

            Şekil 2.Kompost nemlendirme işlemi -15.08.2017  Şekil 3. Kompost sıcaklık ölçümü-

22.09.2017 
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            Şekil 4. Kompost kıvamı-siyahlaşma süreci -08.09.2017    Şekil 5. Kompost karıştırma-

son-11.12.2017 

 

BİYOKÖMÜR ÜRETİMİ 

Biyokömür için iğde budama artıklarının dal ve gövde aksamından işlemleri yapılarak takribi 12 

ton iğde budama materyali hazır hale getirilmiştir. İğde budama artığından yaklaşık 5,5/1 oranda 

biyokömür elde edilmiştir. Biyokömür üretiminde 5 aşamada piroliz işlemi gerçekleştirilmiştir (Şekil 6-7-

8-9). 

1.aşama:16 saat 0-170 oC arası kurutma işlemi, 

2.aşama: 4 saat 170-230 oC arası-kademeli olarak ısıyı artırma işlemi, 

3.aşama: 230 oC’de karbonizasyon işlem süreci başladı ve 8 saatte-kademeli olarak 450 oC sıcaklığa 

ulaşıldı. Bu aşamada kırılgan, gözenekli bir biyokömür eldesi için karbonizasyon süreci 230 0C’de başlatıldı. 

4.aşama: 450 oC’de fırın kapatıldı. Takribi 4-5 saat arası sıcaklık 350 oC’ye düşürüldü. 

5.aşama: 350 oC fırından çıkartılıp oda sıcaklığına kadar soğutmaya bırakıldı. (Takribi 12 saat süre) 

Biyokömür üretiminde son aşamada, C/N:29,19; 28,56 şeklinde gerçekleşmiştir. 

 

  

Şekil 6. Konteynırlara yerleştirme                Şekil 7. Biyokömür kazanı -05.11.2017 
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Şekil 8. Biyokömür karbonizasyon işlemi          Şekil 9. Biyokömür üretimi-son-05.11.2017 

 
 

DÖNEM BULGULARI 

Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezinde yürütülen kompostlaştırma işleminin 

sıcaklık ve nem verileri aşağıdaki Tablo 1’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 1. Kompostun sıcaklık ve nem değerleri 

Kompost-karapınar sıcaklık ve nem verileri 

SN Gün Ortam 
sıcaklık 

C/N-
Kompost  

Sıcaklık-
Kompost -
ort. 

Nem-
Kompost -
ort. 

kompost 1.gün-Başlangıç 7 Ağustos 17   29,42   56,89 

kompost 5.gün 11 Ağustos 17 36,0   56,21 58,00 

kompost 8.gün-1.karıştırma 14 Ağustos 17 34,0 25,00 58,35 69,00 

kompost 9.gün 16 Ağustos 17 35,1   41,50 64,00 

kompost 12.gün 18 Ağustos 17 29,0   43,53 65,00 

kompost 15.gün-2.karıştırma 21 Ağustos 17 28,4   43,52 65,00 

kompost 17.gün 23 Ağustos 17 28,7   42,63 65,00 

kompost 19.gün-3.karıştırma 25 Ağustos 17 27,10   51,53 67,00 

kompost 22.gün 28 Ağustos 17 32,1   63,90 66,00 

kompost 24.gün 30 Ağustos 17 33,2   65,54 64,00 

kompost 26.gün 1 Eylül 17 34,8   62,14   

kompost 28.gün 3 Eylül 17 38,2   59,29   
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kompost 30.gün-4.karıştırma 5 Eylül 17 33,5   54,61 63,00 

kompost 32.gün 7 Eylül 17 25,0   62,50   

kompost 33.gün 8 Eylül 17 29,0   67,40 62,00 

kompost 36.gün-5.karıştırma 11 Eylül 17 37,2   56,63 61,00 

kompost 38.gün 13 Eylül 17 36,5   57,83 60,00 

kompost 40.gün 15 Eylül 17 27,8   66,24 56,00 

kompost 43.gün-6.karıştırma 18 Eylül 17 35,1   54,18 57,00 

kompost 45.gün 20 Eylül 17 34,8   67,00 55,00 

kompost 47.gün 22 Eylül 17 25,8   67,74 53,00 

kompost 50.gün-7.karıştırma 25 Eylül 17 28,2   51,51 54,00 

kompost 52.gün 27 Eylül 17 31,3   64,69 51,00 

kompost 54.gün 29 Eylül 17 25,8   64,87 51,00 

kompost 57.gün-8.karıştırma 2 Ekim 17 20,7   48,21 54,00 

kompost 59.gün 4 Ekim 17 22,0   65,21 49,00 

kompost 61.gün 6 Ekim 17 26,3   63,56 49,00 

kompost 64.gün-9.karıştırma 9 Ekim 17 20,0   46,88 49,00 

kompost 66.gün 11 Ekim 17 18,8   65,28 50,00 

kompost 68.gün 13 Ekim 17 15,5   64,09 46,00 

kompost 69.gün -10.karıştırma 16 Ekim 17 17,9   37,32 63,00 

kompost 73.gün 18 Ekim 17 17,2   52,96 63,00 

kompost 75.gün 20 Ekim 17 21,8   59,38 60,00 

kompost 78.gün-11.karıştırma 23 Ekim 17 23,9   49,72 56,00 

kompost 80.gün 25 Ekim 17 17,6   56,83 58,00 

kompost 82.gün 27 Ekim 17 19,9   61,04 57,00 

kompost 83.gün-12.karıştırma 30 Ekim 17 19,3   43,02 62,00 

kompost 85.gün 1 Kasım 17 12,3   56,41 62,00 

kompost 87.gün 3 Kasım 17 14,5   60,10 62,00 

kompost 90.gün-13.karıştırma 6 Kasım 17 12,3   41,50 62,00 

kompost 92.gün 8 Kasım 17 11,7   52,17 63,00 

kompost 94.gün 10 Kasım 17 13,7   54,89 62,00 

kompost 97.gün-14.karıştırma 13 Kasım 17 13,4 13,02 43,07 65,00 

kompost 99.gün 15 Kasım 17 17,8   52,76 67,00 

kompost 101.gün 17 Kasım 17 21,3   56,80 64,00 

kompost 104.gün-
15.karıştırma 

20 Kasım 17 11,8   44,39 62,00 

kompost 106.gün 22 Kasım 17 8,6   52,17 63,00 

kompost 108.gün 24 Kasım 17 11,5   58,34 64,00 
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kompost 111.gün-
16.karıştırma 

27 Kasım 17 16,1   39,46 65,00 

kompost 113.gün 29 Kasım 17 16,9   52,20 65,00 

kompost 115.gün 1 Aralık 17 13,2   52,33 65,00 

kompost 118.gün-
17.karıştırma 

4 Aralık 17 12,6   38,94 65,00 

kompost 120.gün 6 Aralık 17 3,9   47,22 62,00 

kompost 122.gün 8 Aralık 17 7,8   51,88 63,00 

kompost 125.gün-
18.karıştırma 

11 Aralık 17 15,4   37,66 64,00 

kompost 127.gün 13 Aralık 17 9,2   46,48 63,00 

 

 

Kompost sıcaklık ve nem verileri Şekil 10 ve 11’de gösterilmektedir. 

 

Şekil10. Kompostun sıcaklık verileri 

 

 

Şekil 11. Kompostun nem değerleri 

 

Denemede kullanılacak kompost ve biyokömür organik materyallerin analizleri Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo2. Organik materyallerin son nihai halinde karbon ve azot analiz değerleri 

Organik materyal Karbon Azot C/N 

Kompost 41,577 3,2271 12,88 

Kompost 42,323 3,2176 13,15 

Biyokömür 78,895 2,7026 29,19 

Biyokömür 77,254 2,7048 28,56 
 

SONUÇ VE ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRMESİ 

Bu çalışmada kompostlaştırma ve biyokömür üretimiyle toprakta organik karbonun 

zenginleştirilmesi ve geri kazanımıyla topraktaki fiziksel ve kimyasal ve biyolojik süreçlerin iyileştirilmesi, 

bitkisel gelişimin ve verimliliğin artırılması, ekosistem potansiyelinin geri yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

Kompostlaştırma işleminin açık yığın yerine kapalı bir sistem olarak yapılması halinde kompostun 

maliyetlerini azaltacağı gibi verimliliğini de artıracaktır. Özellikle kompost yapımında ve bu tarımsal 

artıkların (elma budama artığı, park bahçe artığı, mısır ve ayçiçek artığı vd.) toprağa ve doğaya geri 

dönüşümünde, Tarımsal Kooperatiflerin, Ziraat Odalarının, özellikle Belediyelerin bu noktada 

çalışmalarında, ekonomik değer ve faydası olacaktır. Ayrıca biyokömürün katı fazı bu çalışmada 

değerlendirilmiştir. Bunun yanında sıvı ve gaz kısmının da geri dönüşüm açısından üzerinde çalışılmasında 

yarar görülmektedir. 
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