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Türkiye topraklarý; uzun yýllardýr bitki besin 
maddelerinin sömürülmesi, yanlýþ arazi kullanýmý, 
orman ve mera arazilerinin yok edilmesi, aþýrý toprak 
iþleme, ekim nöbeti sistemlerinin uygulanmamasý ve 
erozyon gibi nedenlerle organik madde bakýmýndan 
fakirdir. Ülkemizde tarým yapýlan alanlarýn % 92 sinde 
organik madde eksikliði duyulmaktadýr. Benzer durum 
Bolu'daki tarým alanlarý için de geçerli olup, son 
yapýlan bir tespite göre bu bölgedeki topraklarýn 
%70'inde organik madde düzeyi yetersizdir (6). 
Organik madde tarým topraklarýnýn fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik özelliklerini son derece olumlu etkileyen 
bir toprak yapý maddesidir. 

Bolu'da ülke genelinde beyaz et üretiminin 
%30'unu karþýlayan bir kanatlý sektörü bulunmaktadýr. 
Hem bölge hem de ülkeye ekonomik anlamda büyük 
bir katký saðlayan sektörün en önemli ve acil çözüm 
bekleyen sorunlarýndan birisi de taze tavuk 
dýþkýlarýnýn çevrede oluþturduðu olumsuz etkilerdir. 
Bu durum son dönemlerde yerel yönetimler, sektör ve 
toplum arasýnda problemler yaþanmasýna sebep 
olmaktadýr. Çevreyi rahatsýz edici kötü kokular yayan 
atýk özelliðindeki bu taze tavuk dýþkýlarý, ayný 
zamanda ciddi kirletici etkileri nedeniyle yeraltý ve 
yerüstü su kaynaklarý açýsýndan da önemli bir tehdittir. 
Diðer taraftan iþletmelerde depolama ve kompost 

ÖZET: Ülkemizde tarým yapýlan alanlarda organik madde miktarý çok büyük oranda yetersizdir. Benzer þekilde Bolu'daki 
tarým alanlarýnýn büyük bir kýsmýnda da organik madde düþük düzeydedir. Organik maddenin topraðýn fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özelliklerini geliþtirdiði çok uzun senelerdir bilinmektedir. Diðer taraftan ülkemizde son yýllarda hýzlý bir þekilde 
geliþen kanatlý sektörüyle birlikte önemli miktarda taze tavuk dýþkýsý açýða çýkmakta ve bu dýþkýlar deðerlendirilmediðinde 
önemli derecede çevre ve saðlýk problemlerine yol açmaktadýr. Yýllýk tavuk dýþkýsý miktarý ülkemizde 10 000 000 ton 
dolayýndadýr. Bolu'da ise yýllýk bazda bu miktarýn yaklaþýk 300 000 ton olduðu bilinmektedir. Bu taze dýþkýlar 
deðerlendirilmediðinde bölge için ciddi bir sorun olup, bunun çözümü için en uygun yol her yýl büyük miktarlarda ortaya çýkan 
bu doðal materyalin organik gübreye dönüþtürüldükten sonra tarým topraklarýna ilave edilmesidir. Tavuk dýþkýlarýnýn organik 
gübreye dönüþtürülmesinde kompostlama temel bir iþlemdir. Kompostlama havalý ortamda yüksek sýcaklýklarda (40-65°C) 
organik materyallerin parçalanmasý iþlemidir. Kompostlamada genel kabul görmüþ iki temel yöntem vardýr. Bunlar fazla 
zaman alan ve daha düþük kalitede kompost üreten geleneksel yöntemler ile yüksek kaliteli, kýsa sürede kompost üreten 
kontrollü þartlarýn saðlandýðý hýzlý kompostlama yöntemleridir. Ticari olarak dünyada kabul görmüþ hýzlý kompostlama 
sistemleri; sýralý yýðýnda, havuz içinde ve döner silindirde kompostlama yöntemleridir. Kompostlanacak materyalin 
karakteristiklerine, çevresel faktörlere ve ekonomik duruma göre kompostlama yöntemi seçilmelidir. Bolu'da her yýl önemli 
miktarlarda ortaya çýkan tavuk dýþkýlarý uygun bir kompostlama yöntemiyle organik gübreye dönüþtürüldükten sonra 
mutlaka tarýmda kullanýmý saðlanmalýdýr. Çünkü tavuk gübresi sürdürülebilir tarým bakýmýndan ülkemiz için 
deðerlendirilmesi gereken önemli bir kaynaktýr.
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Utilization of Chicken Excretions as Compost Manure in Bolu

ABSTRACT: Turkish agricultural soils are insufficient with regard to organic matter content. Likewise, organic matter 
amounts in agricultural areas of  Bolu are low. The benefits of organic matter to physical, chemical and biologic properties of 
soils are known for very long time. On the other hand, huge amount of chicken excretions are produced in Turkey with 
increased chicken production recently, and this result in substantial health and environmental problems. Amount of chicken 
excretions are estimated about 10 000 000 tons in Turkey. In Bolu, these amounts of chicken excretions are 300 000 tons per 
year. The most appropriate way to solve this question is to transform chicken excretions to organic manure and apply to 
agricultural fields. Composting is basic process for transforming of chicken excretions to organic manure. Composting is the 
aerobic decomposition of organic materials in the thermophilic temperature range of 40-65 °C. There are two essential 
methods in composting. One of them is traditional method taking much time and producing low grade manure. Another is 
rapid composting method taking less time and producing high grade manure under more controlled conditions. Rapid 
composting methods which are more acceptable as commercially in the world are windrow, rectangular agitated beds and 
rotating drum, respectively Selection of appropriate method is depending on composting material, environmental and 
economical conditions. Chicken excretions occurring large amounts in Bolu must be transformed to organic manure by 
means of a suitable composting method and used in agriculture. Because, chicken manure is an important resource for 
sustainable agriculture in Turkey and it should be evaluated.     
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g ü b r e y e  d ö n ü þ t ü r m e  o l a n a k l a r ý  p e k  
bulunmadýðýndan, söz konusu dýþkýlar açýkta boþ 
arazilerde kontrolsüz büyük yýðýnlar þeklinde 
bekletilmelerine baðlý olarak önemli saðlýk problemleri 
de yaratabilmektedir. Halbuki bu tavuk dýþkýlarý uygun 
yöntemlerle dönüþümleri saðlandýðýnda, ülkemiz 
tarýmýnda þiddetle ihtiyaç duyulan organik gübre elde 
edilmesinde kullanýlabilecek deðerli bir hammaddedir. 
Çünkü gerek organik bileþenlerden oluþmasý gerekse 
diðer hayvanlardakine oranla baþta N olmak üzere 
daha fazla P, K, Ca ve mikro elementleri bünyesinde 
bulundurmasý nedeniyle tavuk dýþkýlarý bu kapsamda 
ciddi bir potansiyel oluþturmaktadýr (5).  

Sürdürülebilir tarým ve çevre açýsýndan 
günümüzde en fazla üzerinde durulan konulardan 
bir is i  kaynaklarýn ger i  dönüþümlü olarak 
deðerlendirilmesidir. Bu kapsamda tarýmýn ve buna 
dayalý sanayinin geliþim sürecinde doðal kaynaklarý 
dikkatli kullanýlmasý ve çýkan her türlü atýðýn ister 
bitkisel ister hayvansal kökenli olsun geri 
dönüþtürülerek yararlý yeni ürünlere dönüþtürülmesi 
esastýr. Bilindiði gibi doðal dengede atýk madde 
yoktur. Her atýk baþka bir canlýnýn gýdasýný oluþturur 
ve sistem bu þekilde devamlýlýðýný saðlar. Ýþte bu 
noktada kanatlý sektörü de atýklarýný yararlý ürünlere 
dönüþtürmeyi esas olarak benimsemeli ve bu sayede 
bir taraftan sorun olan atýklarýndan kurtulurken diðer 
taraftan da yararlý bir ürün ortaya çýkmasýný 
saðlamalýdýr. Tavuk dýþkýlarýnýn deðerlendirilmesi için 
kullanýlacak alternatiflerden birisi, belki de en önemlisi 
söz konusu dýþkýlardan kompost gübre üretilmesidir. 
Çünkü ülkemiz tarým alanlarýnda organik madde 
miktarý çok düþüktür ve bu tür kompost gübrelere 
þiddetle ihtiyaç vardýr. 

1.Tavuk Dýþkýsý Yönünden Ülkemizdeki 
    ve Bolu'daki Mevcut Durum

Yýllýk bazda ülkemizde 800 milyon civarýnda etlik 
tavuk ve 45 milyon civarýnda da yumurtacý tavuk 
popülasyonu bulunmaktadýr.  Gerçekçi  bir  
hesaplamayla ülke genelinde her yýl 10 000 000 ton 
tavuk dýþkýsý ortaya çýktýðý söylenebilir (Çaycý ve ark. 
2011). Bolu ilinde kanatlý sektörünün %30'u faaliyet 
gösterdiðinden yýllýk olarak yine önemli miktarda 
tavuk dýþkýsý ortaya çýkmakta ve bunun miktarýnýn 
yýlda 300 000 ton dolayýnda olduðu ifade edilmektedir 
(5). Bu taze tavuk dýþkýlarý deðerlendirilmediði zaman 
önemli bir sorun yarattýðý halde, örneðin kompost 
gübreye dönüþümleri saðlandýðýnda ülkesel çapta 
yaklaþýk 5 000 000 ton, Bolu genelinde de 150 000 ton 
tarým alanýna uygulanabilecek organik gübre elde 
edilebilir. Ülke genelinde toplam 27 000 000 hektar 
olan mevcut tarým alanlarýmýza yýllýk olarak ortaya 
çýkan tüm taze tavuk dýþkýlarýndan elde edilecek 
organik gübrenin 5 ton/hektar düzeyinde uygulandýðý 

varsayýldýðýnda; 1 000 000 hektarýna ancak gübre 
verilebilir. Yani 1/27'i, diðer bir ifadeyle %3.70'i organik 
gübreyle gübrelenebilir. Bu hesaplama Bolu için 
yapýldýðýnda; yaklaþýk 150 000 hektar tarým alaný olan 
bölgedeki sadece 30 000 hektar alana dýþkýlardan 
elde edilecek kompost gübre uygulanabilir. Diðer bir 
ifadeyle Bolu'daki tarým alanlarýnýn 1/5'i, oransal 
olarak söylemek gerekirse de %20'si ancak 
gübre lenebi l i r.  Bu saptama þunu açýkça 
göstermektedir ki Bolu il sýnýrlarý içinde faaliyet 
gösteren kanatlý sektöründen çýkan tüm dýþkýlarýn bir 
gramý bile ziyan edilmeden hepsi organik gübreye 
dönüþtürülse ve bu gübrenin de tamamý bölgedeki 
tarým alanlarýnda kullanýlsa bile sadece %20'sine 
yetecek kadardýr. O halde tavuk dýþkýlarýný büyük bir 
sorun olarak görmek yerine, önemli bir organik gübre 
kaynaðý olarak dikkate almak gerek bölge gerekse 
ülke çýkarlarý açýsýndan daha doðru bir yaklaþýmdýr. 
Özellikle Bolu'da olduðu gibi patates, þeker pancarý, 
fýndýk, meyve, sebze tarýmýnýn yoðun olarak yapýldýðý 
koþullarda topraklarýn yüksek düzeyde organik 
gübreye ihtiyaç duymasý nedeniyle, tavuk dýþkýlarýnýn 
en uygun yöntemlerle organik gübreye dönüþtürülüp 
tarýmsal amaçla kullanýlmasý öncelikli ve zorunlu bir 
konudur.  

2. TazeTavuk Dýþkýlarýnýn Genel
    Özellikleri

Tavuk dýþkýlarý aslýnda organik kökenli bir materyal 
olduðundan doðru kullanýldýðýnda hem topraðýn 
fiziksel özelliklerinin iyileþtirmesinde kullanýlan iyi bir 
ýslah materyali hem de bitkiler için iyi bir besin 
maddesi kaynaðýdýr. Baþlangýçta iþletmelerinde 
altlýkla beraber ortaya çýkan taze dýþkýlarýn özellikleri 
ç e þ i t l i  f a k t ö r l e r e  b a ð l ý  o l a r a k  f a r k l ý l ý k  
gösterebilmektedir. Taze dýþkýlarýn bileþimi ve miktarý; 
tavuk çeþidi, tavuklarýn yetiþtirilme þekli, kullanýlan 
yem ve yataklýðýn özelliði ve miktarý, kümes içinde 
bekleme süresi gibi faktörlere baðlýdýr (12,14,1). Taze 
tavuk dýþkýlarýndaki azotun önemli bir bölümü (%40-
%70) ürik asit veya ürat þeklindeyken, amonyum ve 
üre çok düþük düzeylerdedir. Bu durum taze dýþkýnýn 
doðrudan kullanýmýný sýnýrlayan bir özelliktir. Ayrýca 
taze tavuk dýþkýlarýnýn aðýr bir kokusunun olmasý, 
hastalýk yapýcý mikroorganizmalar içermesi, yabani ot 
tohumu barýndýrmasý, besin maddelerini dengesiz ve 
uygun olmayan formlarda içermesi nedeniyle taze 
olarak doðrudan tarýmda kullanýlmasý doðru deðildir. 
Konuya iliþkin yapýlan çalýþmalarda bu þekilde 
kullanýlan tavuk dýþkýlarýnýn bazen toprak ve bitki 
üzerine tamamen olumsuz etki yapabildiði veya 
olumlu etkisinin sýnýrlý olabildiði belirlenmiþtir. Çizelge 
1'de taze tavuk (broiler) dýþkýlarýnýn besin maddesi 
miktarlarý ve diðer bazý özellikleri gösterilmiþtir. 
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3. Kompostlanmýþ Tavuk
    Dýþkýlarýnýn Genel Özellikleri

Yüksek amonyak emisyonuna sahip olmasý, nitrat 
kirliliði oluþturmasý, sinek ve diðer parazitlere 
beslenme ve üreme ortamý yaratmasý, kötü kokmasý, 
taþýnmasý ve uygulanmasýndaki güçlükler nedeniyle 
tavuk dýþkýlarýnýn tarýmda bekletilerek doðal 
olgunlaþmasý saðlandýktan veya kompostlanarak 
organik gübreye dönüþtürüldükten sonra kullanýlmasý 
genelde önerilmektedir. Diðer taraftan taze dýþkýlarýn 
C/N oraný çok düþük olduðundan kompostlanmasý 
sýrasýnda çeltik kavuzu ve talaþ gibi yüksek C'lu 
materyallerin kullanýlmasýnýn yararlý ve ekonomik 

olacaðý bildirilmektedir (8,16,11). Çizelge 2 ve 3'te 
çeltik kavuzu ile broiler dýþkýlarýnýn (1:1) 
kompostlanmasý ile elde edilen organik gübrenin bazý 
fiziko-kimyasal özellikleri ile mikroelement içerikleri 
verilmektedir. Tavuk dýþkýlarýnýn kompostlanmasýnýn 
çeþitli avantajlarý vardýr. Kokunun gitmesi, atýk 
hacminin küçülmesi, sinek ve yabani ot tohumlarý 
canlýlýðýnýn elemine olmasý, hastalýk yapýcý zararlý 
mikroorganizmalarýn ölmesi bu avantajlardan en 
önemlileridir (7,15,1). Kompostlanmýþ tavuk 
dýþkýlarýnda C ve N daha dengelidir, topraða yapýlan 
uygulamalar sonrasýnda mineralizasyon yavaþ 
gerçekleþtiðinden N'un NH  þeklindeki kaybý daha 3

azdýr (3,9).   

Çizelge 1. Taze Broiler Dýþkýsýnýn (Dýþký+Çeltik Kavuzu) Bazý Özellikleri (4)

Çizelge 2. Çeltik Kavuzu ile Broiler Dýþkýsýnýn (1:1) Kompostlandýktan Sonraki Bazý Temel Özellikleri (11)
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4. Tavuk Dýþkýlarýnýn Dönüþümü ve  
    Kompostlama Yöntemleri

Tavuk dýþkýlarý kendi halinde açýk arazilerde 
beklediðinde iklim ve çevre koþullarýna baðlý olarak 
doðal süreçte zaten yavaþ yavaþ dönüþmekte ve bu 
süreç genellikle 8-24 ay arasýnda deðiþmektedir. 
Ancak böyle yapýldýðý koþullarda baþta koku olmak 
üzere toplum-bitki-hayvan saðlýðý, yer altý ve yer üstü 
su kirliliði, toprak kalite parametreleri gibi deðiþik 
yönlerden olumsuzluklar meydana gelmekte ve çeþitli 
riskler ortaya çýkmaktadýr. Özellikle Bolu'da olduðu 
gibi büyük kapasiteli iþletmelerinin faaliyet gösterdiði 
ve günde binlerce ton taze tavuk dýþkýlarýnýn çýktýðý 
yerlerde açýk arazilerde bu dýþkýlarý bekletmek ve 
dönüþümünü doðal süreçte saðlamak mümkün 
deðildir. Böyle durumlarda yapýlmasý gereken  en  
temel  þey;  taze  dýþkýlarýn  kýsa  zamanda  
dönüþümünü saðlayacak hýzlý kompostlama 
yöntemlerinden birini uygulamak ve dýþkýlarý kaliteli 
organik gübreye çevirmektir. Kompostlama; organik 
kökenli atýklarýn biyolojik olarak parçalanabilen 
k ý s m ý n ý n  g e r i  k a z a n ý l m a s ý  v e  y e n i d e n  
deðerlendirilmesi amacýyla kontrollü þartlarda 
gerçekleþtirilen bir iþlemdir. Bu sayede toprak 
iyileþtirici özelliði ve gübre deðeri yüksek olan yeni bir 
ürün elde edilir. Kompostlama iþlemiyle organik 
materyal içindeki bitkiler tarafýndan kullanýlmasý zor 
olan besin elementleri kullanýlabilir, dengeli bir hale 
gelir ve bu iþlem sýrasýnda oluþan yüksek sýcaklýkla 
hastalýk yapýcý patojenler ile yabancý ot tohumlarý yok 
edilmiþ olur. 

Kompostlama iþlemi günümüzde deðiþik 
þek i l le rde yapý lab i lmekted i r.  “Geleneksel  
Kompostlama Yöntemleri ve Hýzlý Kompostlama 
Yöntemleri” olarak iki temel gruba ayrýlan bu 
yöntemler ile organik kökenli her türlü hayvansal ve 
bitkisel materyal organik gübreye dönüþtürülmektedir 
(10). Geleneksel yöntemler; çok eskiden beri 
kullanýlan ancak oldukça uzun sayýlabilecek bir  

sürede (4-12 ay)  kompostlamanýn yapýlabildiði 
yöntemlerdir. Buna karþýn hýzlý kompostlama 
yöntemleri çok daha kýsa sürede (1-3 gün ile 1-1.5 ay) 
kompostlamaya olanak vermekte ve son yýllarda daha 
çok tercih edilmektedir. Hýzlý kompostlama yöntemleri 
içerisinde; 1) Sýralý yýðýnda kompostlama, 2) Havuz 
içinde kompostlama ve 3) Döner silindirde 
kompostlama yöntemleri zaman, kolaylýk ve elde 
edilen kompost gübre kalitesi açýsýndan dünyada ve 
ülkemizde daha ön plana çýkmýþlardýr (2). En uygun 
t e k n o l o j i y i  t e m s i l  e d e n  y ö n t e m  s e ç i m i  
kompostlaþtýrýlacak materyal seçimine, çevresel ve 
ekonomik faktörlere baðlýdýr. Bunun yanýnda baþarýlý 
bir kompostlama için seçilen sistemin iyi yönetilmesi 
þarttýr. Hýzlý kompostlama yöntemleri ve ülkemiz 
koþullarýna uygunluklarý aþaðýda kýsaca açýklanmýþtýr.

4.1. Sýralý Yýðýnda Kompostlama 
       Yöntemi

Yukarýda bahsedilen yöntemler içerisinde 
diðerlerine göre daha kolay uygulanabilir ve ucuz bir 
yöntem olan sýralý yýðýnda kompost çevirici ile 
kompostlama, ülkemiz koþullarýnda ilk etapta 
düþünülmesi gereken önemli bir yöntemdir. Söz 
konusu yöntemle traktör arkasýna takýlabilen ve 
gücünü kuyruk milinden alan çevirici alet (Compost 
turner) ile 1-1.5m yükseklikte, karýþtýrýcýnýn iþ 
geniþliðinde ve arazinin biçimine göre istenilen 
uzunlukta sýralý yýðýnlar halinde bulunan organik 
materyaller, ilk günlerde sýk daha sonraki zamanlarda 
daha seyrek düzenli olarak çevirici alet ile 
karýþtýrýlmakta, karýþtýrma sayýsýna ve materyalin 
doðasýna baðlý olarak yaklaþýk 3–9 hafta gibi bir 
sürede kokusu giderilmekte, hastalýk etmeni 
mikroorganizmalardan arýndýrýlmakta, bitki besin 
maddesi içeriði dengeli bir þekle çevrilerek, nispeten 
ucuz bir maliyet ile organik gübreye dönüþüm 
saðlanabilmektedir (13). Bu yöntemin olumsuz yönleri 
þöyle sýralanabilir;

Çizelge 3. Çeltik Kavuzu ile Broiler Dýþkýsýnýn (1:1) Kompostlandýktan Sonraki Mikroelement Ýçeriði ve 
Avrupa Kompost Sýnýr Deðerleri Açýsýndan Durumu (11)
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- Ýdeal kompostlama koþullarý nispeten alt düzeyde 
saðlanýr,

-Kompostlama sýrasýnda amonyak, azot oksitler, 
metan, karbondioksit gibi sera gazlarý atmosfere 
karýþýr,

-Çevrede koku problemi oluþturur. Bu nedenle 
yerleþim alanlarýnýn dýþýndaki yerler için uygundur, 

-Azot baþta olmak üzere belirli düzeyde besin 
maddesi kayýplarý yaþanýr,

-Elde edilen organik gübrenin kalitesi tam kontrollü 
þartlar saðlanamadýðýndan daha düþüktür,

-Nispeten büyük alanlar gerektirir,
-Ýklim þartlarýnýn uygun olmadýðý süreçlerde 

(yaðýþlý kýþ ve ilkbahar dönemleri) kompostlama 
süresi uzar.

4.2. Havuz Ýçinde Kompostlama 
       Yöntemi

Havuz içinde kompostlama yönteminde kontrollü 
havalandýrma ve periyodik çevirim iþlemleri birlikte 
gerçekleþmektedir. Bu sistemde kompostlama yatak 
adý verilen uzun ve nispeten dar kanallarda 
gerçekleþtirilir. Her bir kanalýn üzeride bulunan raylý 
sistemde çalýþan karýþtýrýcý ile kompost düzenli olarak 
karýþtýrýlýr. Karýþtýrýcý kompostu planlanan çevirme 
düzeninde karýþtýrarak, kompostu yataðýn sonuna 
doðru ilerletir. Karýþtýrýcý, sýralý yýðýndaki kompost 
karýþtýrýcýsýna benzer þekilde çalýþýr, döner pedallarý 
ile karýþýmý karýþtýrýr ve iri parçalarý kýrar. Bu makineler 
bir kullanýcýya gereksinim olmadan otomatik olarak 
çalýþabilir. Daha geliþtirilmiþ sistemde tabana 
yerleþtirilmiþ hava üfleyiciler de ayrýþmayý 
hýzlandýrmada kullanýlmaktadýr. Sistemin kapasitesi, 
yataklarýn sayýsý ve boyutlarýna baðlý olarak deðiþir. 
Ticari sistemlerde yatak geniþlikleri 2-6m, yatak 
derinlikleri 90cm-3.0m arasýnda deðiþiklikler 
göstermektedir. Yataklarýn geniþliði, karýþtýrýcýnýn 
boyutlarýna uyum göstermeli ve yatak duvarlarý 
özellikle düzgün olmalýdýr. Ekipmanlarý korumak ve 
kompostlama koþullarýný kontrol edebilmek için 
yataklar bir bina ya da kapalý bir mekanda olmalýdýr. 
Bununla beraber, ýlýman iklime sahip alanlarda 
sadece çatýnýn örtülmesi de söz konusu olabilir. 
Yataklarýn uzunluðu ve karýþtýrma sýkl ýðý 
kompostlama süresini saptar. Karýþtýrýcýnýn kompostu 
günde 3m ilerlettiði ve yatak uzunluðunun 90 m 
olduðu bir sistemde kompostlama iyi yönetilirse 
günde bir kez karýþtýrmayla kompost 30 gün içinde 
üretilebilir. Yatak uzunluðu 30m ise bu süre sadece 10 
gün olacaktýr. Tavsiye edilen ticari sistemlerde 
kompostlama  2-4 hafta arasýnda deðiþmektedir. Bu 
yöntemin olumlu yönleri þunlardýr;

-Sýralý yýðýn sistemine göre daha küçük bir alan 
gerektirir

-Kontrollü þartlar daha üst düzeyde saðlanabilir
-Yakýn çevrede kýsmi bir koku problemi oluþturur 

-Elde edilen organik gübrenin kalitesi sýralý yýðýn 
sistemine göre daha yüksektir

-Bu sistem yerleþim alanlarýnýn dýþýndaki yerler 
için daha uygun olmakla birlikte yerleþim alanlarý 
yakýnýnda da bazý ek önlemler alýnarak kullanýlabilir

-Ýklim koþullarýndan etkilenmez

Bu yöntemin olumsuz yanlarý ise þunlardýr;
-Kompostlama sýrasýnda amonyak, azot oksitler, 

metan, karbondioksit gibi sera gazlarý atmosfere 
karýþýr

-Az düzeyde de olsa baþta azot olmak üzere besin 
maddesi kayýplarý yine yaþanýr

4.3. Döner Silindirde Kompostlama
       Yöntemi

Bu sistem; karýþtýrmak, havalandýrmak ve 
materyali hareket ettirmede yatay eksende döner bir 
silindiri kullanýr. Sistemde silindir güçlü destekler 
üzerine oturtulmuþtur ve kuvvetli bir diþli tarafýndan 
hareket ettirilmektedir. Gübre iþleme kapasitesi 
dikkate alýnarak farklý boyutlarda döner silindirlerin bu 
amaçla üretilmesi mümkündür. Bu sistemde 
kompostlama, hýzlý bir þekilde baþlar ve yüksek 
düzeyde parçalanabilen ve oksijen isteði yüksek 
materyaller parçalanýr. Bazý sistemlerde bu ön 
kompostlamayý takiben sýralý yýðýn ya da statik 
havalandýrýlmalý ikinci bir kompostlama iþlemine 
ihtiyaç duyulur. Bununla beraber, sistemin tam kontrol 
edildiði ticari sistemlerde kompostlama materyalleri 
silindir içinde 1-2 gün içinde kompostlanabilmektedir. 
Sistemde kompostlanacak materyal silindir içinde 
çevrilirken hava, boþaltým sonundan sisteme 
katýlmaktadýr. Kompost, boþaltým yakýnýnda taze hava 
ile soðutulmaktadýr. Silindirler tek parçalý ya da birkaç 
parça l ý  o lab i l i r.  Tek parça l ý  s i l ind i r lerde 
kompostlanacak tüm materyal silindire girdiði silsile 
içinde hareket etmektedir. Silindirin dönme hýzý ve 
dönüþ akslarýnýn eðimi süreyi belirleyen etmenlerdir. 
Birkaç bölümden oluþan silindirler, tek bölümlü 
silindirlerden kompostlamada daha baþarýlýdýrlar. Çok 
bölümlü silindirlerde silindir 2 ya da 3 bölmeye 
ayrýlmaktadýr. Her bir bölüm açýlabilir bir aktarma 
kapýsýný içeren kompost nakil bölümüne sahiptir. 
Günlük iþlemin sonunda her bölümün sonundaki 
aktarma kapýsý açýlýr ve silindirdeki diðer bölüme bir 
önceki bölümden çýkmýþ materyal aktarýlýr. En baþtaki 
bölümden boþalan materyalin yerine de taze 
kompostlanacak materyal ilave edilir. Aktarma 
bölümlerinin her birinde yer alan bir eþikte, daha önce 
boþaltýlmýþ materyalin yaklaþýk %15i yeni gelen 
materyali mikroorganizmalarla aþýlamak amacýyla 
korunur. Geliþmiþ ticari döner silindir sistemlerinde, 
silindire bioreaktör adý verilmekte ve bioreaktör 
içerisindeki sýcaklýk ve oksijen miktarý, sisteme baðlý 
elektronik akým þemasýndan düzenli olarak takip 
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edilebilmektedir. Küçük ölçekli kompostlama 
silindirleri, beton karýþtýrýcýlar ve yem karýþtýrýcýlardan 
adapte edilebilirler. Diðer taraftan daha geliþmiþ ve 
karmaþýk sistemleri içeren döner silindir kompostlama 
sistemine sahip olan ticari firmalar, patent haklarý 
nedeniyle özellikle kompostlama silindirinin iç 
tasarýmý konusunda bi lgi vermede tutucu 
davranmaktadýrlar. Döner silindirde kompostlama 
yönteminin olumlu yönleri þöyle sýralanabilir;

-Ýdeal kompostlama þartlarý üst düzeyde 
saðlanabilir

-Kompostlama kapalý bir sistem içerisinde 
olduðundan amonyak, azot oksitler, metan, 
karbondioksit gibi sera gazlarý atmosfere karýþmaz

-Çevrede koku problemi oluþturmaz 
-Besin maddesi kayýplarý yaþanmaz
-Elde edilen organik gübrenin kalitesi çok yüksektir
-Geniþ alanlar gerektirmez
-Ýklim koþullarýndan etkilenmez
-Yerleþim alanlarýnýn yakýnýnda olduðu kadar 

içinde de kullanýlabilir
- Az sayýda personel ile iþletilebilir
Bu yöntemin olumsuz yönü ise ilk kuruluþ 

maliyetinin yüksek oluþudur.

SONUÇ

Ülkemiz tarýmýnda organik gübreler mutlaka 
kullanýlmak zorundadýr. Topraklarýmýzýn büyük 
kýsmýnda organik madde yetersizdir ve bunun için her 
türlü kaynaktan elde edilen organik gübreler doðru bir 

þekilde tarýmda kullanýlmalýdýr. Hayvansal kökenli 
gübreler içerisinde önemli bir yeri ve potansiyeli olan 
tavuk gübreleri de usulüne uygun bir þekilde tarým 
topraklarýna verilmeli, bu deðerli materyalin tarým dýþý 
alanlarda kullanýlmasý asla düþünülmemelidir. Taze 
tavuk dýþkýlarýnýn olgunlaþtýrýlmadan doðrudan tarým 
topraklarýna verilmesi uygun olmamaktadýr. Çünkü 
taze dýþkýda C/N oraný uygun deðildir, azotun büyük 
bir kýsmý bitkiyi yakýcý ürik asit ve üratlar þeklindedir, 
söz konusu azot bileþikleri gaz (NH ) formunda hýzla 3

kaybolma eðilimindedir, sinek ve patojenler böyle 
koþullarda çok kolay ürer, ayrýca çevreyi çok rahatsýz 
eden kötü koku sorun yaratýr. Anýlan özellikler 
kompostlama sýrasýnda ortadan kalktýðýndan ve 
organik yapýlý stabil bir materyal elde edildiðinden 
kompostlamayla elde edilen gübrenin tarýmda 
kullanýlmasý daha doðrudur. Diðer taraftan ülkemizde 
tavuk gübresinin kullanýmý arttýkça, kimyasal 
gübrelerin þu an uygulanan miktarlarý da azalacaktýr. 
Tarým topraklarýmýzýn yanlýþ kullanýmý sürdükçe ve 
baþta kirlenme, tuzlanma, erozyonla taþýnma gibi 
çeþitli nedenlerle verim güçleri düþtükçe organik 
gübrelerin deðeri ileride daha iyi anlaþýlacaktýr. 
Gelecek yýllarda organik gübreler günümüzden çok 
daha fazla aranýr ve deðerli olacaktýr. Bu kapsamda; 
baþta Bolu olmak üzere kanatlý sektörünün yoðun 
faaliyet gösterdiði diðer yerlerde de tavuk dýþkýlarý 
kompostlanarak deðerli bir organik gübreye 
dönüþtürülmeli ve bir sorun olmaktan çýkarýlarak 
ü l kem iz  t a r ým ý  i ç i n  öneml i  ve  mu t l aka  
deðerlendirilmesi gereken doðal bir kaynak olduðu 
akýldan çýkarýlmamalýdýr.  
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