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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Organik atıklar doğru ve en iyi şekilde değerlendirildiğinde 21. yüzyılın en önemli
enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bu atıkların değerlendirilmesi hem insan sağlığı
açısından hem de sanayinin gelişebilmesi açısından çok önemlidir. Çünkü dünyada var olan
enerji kaynakları tükenmektedir. Ancak insanlar var oldukça tükenmeyecek enerji kaynağı
organik atıklar ve bundan elde edilen biyogazdır.
Organik atıklar, enerji kaynakları içerisinde önemli bir yer tutar. Geçmiş yıllarda
sadece hayvan dışkılarından enerji kaynağı elde edilirken şimdilerde gelişen teknoloji ile tüm
organik atıklardan enerji elde edilebilmektedir. Bu enerji ise biyogaz tesislerinde
kullanılabilir hâle gelmektedir.
Organik atıklardan enerji üretiminin yaygın olduğu ülkelerde her türlü atık, biyogaz
teknolojisinde değerlendirilmektedir. Enerji üretiminin yanı sıra atıkların oluşturduğu çevre
kirliliği de en aza indirilmektedir.
Ülkemizdeki nüfus, sanayi ve tarım alanları göz önüne alındığında organik atıklardan
elde edilebilecek biyogaz kaynağının göz ardı edilemeyecek kadar fazla olduğu
görülmektedir. Önemli olan bu organik atıkların değerlendirilmesi için biyogaz tesislerinin
arttırılmasıdır.
Organik atıklar biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürüldüğünde birçok kullanım alanı
bulmaktadır. Bu özelliği de göz önüne alındığında organik atıklardan faydalanmak
yapılabilecek en doğru çalışmadır.
Bu modül ile organik atıklar ile ilgili bir çok yeterliliğe sahip olacaksınız. Organik
atıkların neler olduğunu, çevre ve toplum sağlığına etkilerini, organik atıkların gübreye
dönüşümünü, organik atıklardan biyogaz elde etme işlemini ve biyogazın kullanım alanlarını
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Organik atıkların gübreye dönüşümünü mevzuata uygun sağlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Organik atıkların çeşitlerini araştırınız.
Organik atıkların çevreye bırakılmasının çevre ve toplum sağlığına etkilerini
araştırınız.
Organik atıkların gübreye dönüşümünü araştırınız.
Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ORGANİK ATIKLAR VE ÇEVRE
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinde
insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Evsel katı atıkların % 68'ini organik
atıklar oluşturmaktadır.

1.1. Organik Atıklar
Evlerden ve iş yerlerinden toplanan çöplerin birçoğu organik atıklardır. Organik
atıklar, doğadaki mikroorganizmalar yardımıyla parçalanır ve temel bileşenlerine ayrılır.

Resim 1.1: Çöplerin birçoğu organik atık

1.1.1. Tanımı
Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara "organik atık" adı verilir. Organik atıklar biriktirilir
ve kontrollü olarak bozulmaları sağlanırsa bitkiler için çok zengin bir gübre elde edilebilir.
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1.1.2. Çeşitleri


Hayvansal atıklar: Sığır, at, koyun, keçi, tavuk gibi hayvanların gübreleri,
mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklara
hayvansal atıklar denir.

Resim 1.2: Hayvansal atıklar önemli organik atıklardan biri



Bitkisel atıklar: İnce kıyılmış sap, saman, şeker pancarı yaprakları, mısır
artıkları gibi bitkilerin işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi
sırasında ortaya çıkan atıklara bitkisel atıklar denir.

Resim 1.3: Bitkilerin işlenmesi sonucunda bitkisel atıkların ortaya çıkması

1.2. Organik Atıkların Çevreye Bırakılmasının Çevre ve Toplum
Sağlığına Etkileri
Doğal dengeye bakıldığında atık madde yoktur. Çünkü organik atıklar, bir canlının
besinini ve enerji kaynağını oluşturur. Canlılar arasındaki döngü bu şekilde devamlılığını
sağlar. Bu döngünün önemini kavrayamayan insanlar, atıkları başka bir canlının besin
kaynağı olarak düşünmedikleri için çevre kirliliği oluşturmaktadır.
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Yaşadığımız çevrede her geçen gün birçok atık ortaya çıkmaktadır. Bu atıklar geri
dönüşümle değerlendirilmediği sürece hem kişi hem de toplum sağlığı olumsuz yönde
etkilenecektir. Özellikle içerisinde yüksek oranda organik madde bulunan atıklar bilinçsizce
ve gelişigüzel çevreye bırakıldığında kolayca oksijenli ve oksijensiz parçalanmaya
uğramakta ve bunun sonucunda görüntü kirliliği, yoğun kötü koku ve yanı sıra her türlü
hastalığın üremesine de ortam sağlamaktadır.
Günümüzde toplumların çevre bilincinin geliştirilebilmesi için yapılan çalışmalar ve
yasal kısıtlamalar etkisini göstermeye başlamıştır. Bireyler, atıkların gelişigüzel
dökülmemesi ve uygun olmayan şekillerde depolanmaması konusunda bilinçlenmeye
başlamışlardır. Bu atıkların değişik alanlarda değerlendirilmesi yönünde çalışmalar
yapılmaktadır. Örneğin, organik atıklarla ısıtılan evler veya elektrik üretilmesi gibi projeler
bireylerin ilgilendikleri bir alan olmaya başlamıştır. Aynı zamanda yerel yönetimler
bilinçsizce çevreye atlan organik atıkların oluşturduğu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak
için geri dönüşüm tesisleri kurmaktadır. Bu ve buna benzer çalışmalar, insanların dikkatlerini
çekerek çevreye karşı daha bilinçli olmalarını sağlamaktadır.

Resim 1.4: Organik atıkların geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilerek tekrar kullanılmasının
sağlanabilmesi

1.3. Organik Atıkların Gübreye Dönüşümü
Çevre, tarım ve sanayinin gelişmesi ve ilerleyebilmesi için kaynakların yok
edilmemesi ve geri dönüşümde iyi değerlendirilmesi gerekir. Bunun için doğadaki en temel
kural olan madde geri dönüşümü dengeli bir şekilde işletilmelidir. Önemli olan sanayi
gelişirken ve tarımda ilerlemeler kaydedilirken beraberinde tüm doğal kaynakların
tüketilmemesidir. Doğal kaynakların tüketilmesini önlemek için sanayi atıklarının, evsel ve
tarımsal organik atıkların yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu, kompostlama
yöntemi ile gerçekleşir ve organik atıklar organik gübreye dönüştürülür.
Kompost, biyokimyasal olarak ayrışabilir çok çeşitli organik maddelerin organizmalar
tarafından ayrıştırılmasıdır. Kompostlaştırma ise mikroorganizma adı verilen ve çoğunluğu
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gözle görülmeyen canlıların ortamın oksijenini kullanarak çöp içerisindeki organik
maddeleri biyokimyasal yollarla ayrıştırmasıdır.
Kompostlaştırma doğadaki her canlıda var olan bir süreçtir. Bitkilerin yaprakları
toprağa düştüğünde bu yaprak doğada mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılır ve humus
formuna dönüştürülür. Başka bir deyişle mikroorganizmalar organik materyali ayrıştırıp
toprak altına geçirilmesini sağlar. Organik atık karbondioksit, su ve sıcaklığın etkisiyle
humusa dönüşür ve daha sonra toprak altındaki bitki köklerine besin olur. Aslında bu
ekosistemdeki bir besinin geri dönüşümüdür. Kompost yapımında bu doğal olay, iyi bir
şekilde incelenip taklit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle doğada kendiliğinden gerçekleşen
ayrışma olayı, ideal koşullar oluşturulmasıyla daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Kompost yapımı ile toprak iyileştirilir ve gübre değeri yüksek bir toprak elde edilir. Ayrıca
bu işlemle bitkiler kullanamadıkları besin maddelerini kolaylıkla kullanabilir hâle gelir ve
kompostlama işlemi sırasında oluşan yüksek sıcaklık ile hastalık yapan zararlı
mikroorganizmalar ve yabancı ot tohumları yok edilir.

Resim 1.5: Kompostlama yöntemi ile toprak için kaliteli gübre elde edilebilmesi

Dünyada birçok şirket, kompost yapımını alışkanlık hâline getirmeye başlamıştır.
Birçok kurum ve yatırımcılar organik materyalleri artık olarak değerlendirmek yerine geri
dönüşebilirliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Organik atıkların ülkemizde değerlendirilme
alanlarına bakıldığında ne yazık ki gerekli önemin verilmediği ortaya çıkmaktadır. Oysa bu
özellikteki atıklar kompostlama ile kolaylıkla organik gübreye dönüştürülebilir ve
dolayısıyla tarım alanlarına uygulanabilecek değerli bir materyal hâline getirilebilir.
Türkiye’deki tarım topraklarının genelde organik madde düzeyi düşüktür. Normal bir
toprakta organik madde oranının % 4 civarında olması gerekirken bu oran Türkiye
topraklarının büyük bölümünde % 2’nin altında, bazı bölgelerde de % 1 civarındadır. Her
geçen yıl artan oranda kimyasal gübre kullanılmasına rağmen verim artışı sağlanamamasının
nedenlerinden birisi de toprakta organik madde miktarının yetersiz oluşudur. Bu yüzden
özellikle ülkemiz koşullarında başta hayvan dışkıları olmak üzere her türlü hayvansal ve
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bitkisel diğer atıkların kompostlanarak organik gübreye dönüştürülmesi ve tarımda
kullanılması gerekmektedir. Kompost yapımı işte bu açıdan son derece önemlidir.
Organik atıkların gübreye dönüştürülmesi için yapılan kompostlama işlemi
günümüzde değişik şekillerde yapılabilmektedir. Bunlar; “geleneksel kompostlama yöntemi
ve hızlı kompostlama yöntemi” olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Bu yöntemler ile organik
kökenli her türlü atık, organik gübreye dönüştürülmektedir. Geleneksel yöntem, çok eskiden
beri kullanılan ancak oldukça uzun sayılabilecek bir sürede (4-12 ay) kompostlamanın
yapılabildiği yöntemdir. Buna karşın hızlı kompostlama yöntemi ise çok daha kısa sürede (11,5 ay) kompostlamaya olanak vermekte ve son yıllarda daha çok tercih edilmektedir.

Resim 1.6: Geleneksel kompostlama uzun süren bir kompostlama yöntemi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Organik atıkların çevreye bırakılmasının çevre ve toplum sağlığına etkilerine dikkat
çeken bir afiş hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Kaynak kitaplardan, İnternetten, yazılı ve
 Organik atıkların çevreye bırakılmasının
görsel basından yararlanabilirsiniz.
çevreye etkileri hakkında bilgi toplayınız.  İlgili kurum ve kuruluş yetkileriyle
görüşme yapabilirsiniz.
 Kaynak kitaplardan, İnternetten, yazılı ve
görsel basından yararlanabilirsiniz.
 İlgili kurum ve kuruluş yetkileriyle
görüşme yapabilirsiniz.

 Organik atıkların çevreye bırakılmasının
toplum sağlığına etkileri hakkında bilgi
toplayınız.

 İnternetten yararlanabilirsiniz.
 Yazılı ve görsel kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.
 İlgili kurum ve kuruluşların
broşürlerinden yararlanabilirsiniz.
 Yakın çevrenizde varsa fotoğraf
çekebilirsiniz.
 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu
başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz.
 Gerekli olan kâğıt, kalem vb. malzemeyi
temin etmek için bir liste
oluşturabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görselleri
bilgilerle eşleştirebilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.

 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller
araştırınız.

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanlardan
yararlanarak afişinizi oluşturmak için
hazırlık yapınız.

 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için
konu başlıklarına göre gruplandırdığınız
bilgi ve dokümanları farklı renklerde fon
kartonu ve kalemler kullanarak
düzenleyebilirsiniz.
 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz.
 Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz.
 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
 Panonuzu hedef kitlenin görebileceği bir
mekânda sergilemeye dikkat
edebilirsiniz.

 Afişinizi oluşturunuz.
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 Yorumları almak için görüş kutusu
hazırlayabilirsiniz.
 Yorumları yüz yüze görüşerek de
alabilirsiniz.
 Anket formu düzenleyebilirsiniz.
 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve
farklı yönlerini tartışabilirsiniz.
 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir
rapor hazırlayabilirsiniz.

 Afişiniz ile ilgili hedef kitlenin
yorumlarını alarak çalışmalarınızı
değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara ne ad verilir?
A)
Bitkisel atıklar
B)
Hayvansal atıklar
C)
Organik atıklar
D)
Çevre atıkları
2. Aşağıdakilerden hangisinde hayvansal atıkların tanımı doğru olarak verilmiştir?
A)
Sığır, at, koyun, keçi, tavuk gibi hayvanların gübreleri ve hayvansal ürünlerin
işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklara hayvansal atıklar denir.
B)
Sığır, at, koyun, keçi, tavuk gibi hayvanların gübreleri, mezbaha atıkları ve
hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklara hayvansal atıklar
denir.
C)
Sığır, at, koyun, keçi, tavuk gibi hayvanların hayvansal ürünlerinin işlenmesi
sırasında ortaya çıkan atıklara hayvansal atıklar denir.
D)
Sığır, at, koyun, keçi, tavuk gibi hayvanların gübrelerine hayvansal atık adı
verilir.
3. Biyokimyasal olarak ayrışabilir çok çeşitli organik maddelerin organizmalar tarafından
ayrıştırılmasına ne ad verilir?
A)
Kompost
B)
Kompostlaştırma
C)
Atık
D)
Biyolojik atık
4. Normal bir toprakta organik madde oranı yüzde kaçtır?
A)
%7
B)
%6
C)
%5
D)
%4
5. Geleneksel kompostlama yöntemi kaç ayda yapılır?
A)
4-12 ayda yapılır.
B)
6-18 ayda yapılır.
C)
8-20 ayda yapılır.
D)
12-24 ayda yapılır.
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6. ( ) İnce kıyılmış sap, saman, şeker pancarı yaprakları, mısır artıkları gibi bitkilerin
işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklara
organik atıklar denir.
7. ( ) Yerel yönetimler, bilinçsizce çevreye atlan organik atıkların oluşturduğu çevre
kirliliğini ortadan kaldırmak için geri dönüşüm tesisleri kurmaktadır.
8. ( ) Kompostlaştırma, mikroorganizma adı verilen ve çoğunluğu gözle görülmeyen
canlıların, ortamın oksijenini kullanarak çöp içerisindeki organik maddeleri
biyokimyasal yollarla ayrıştırmasıdır.
9. ( ) Kompostlama yöntemi; geleneksel kompostlama ve ileri kompostlama yöntemi
olmak üzere ikiye ayrılır.
10. ( ) Türkiye’deki tarım topraklarının genelde organik madde düzeyi düşüktür. Türkiye
topraklarının büyük bölümünde % 2’nin altında bazı bölgelerde de % 1 civarında
organik madde bulunur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Organik atıkların kompostlaştırılarak gübreye dönüşümünü anlatan bir bülten tahtası
hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Organik atıkların kompostlaştırılarak gübreye dönüştürülmesi
ile ilgili dokümanlar topladınız mı?

2.

Topladığınız dokümanları belli bir sıra ile düzenlediniz mi?

3.

Organik atıkların kompostlaştırılarak gübreye dönüşümünü
anlatan resimler buldunuz mu?

4.

Bülten tahtası hakkında bilgi edindiniz mi?

5.

Bülten tahtasını hazırladınız mı veya bir mantar pano temin
ettiniz mi?

6.

Dokümanlarınızı ve resimlerinizi birbirleriyle eşleştirerek
bülten tahtası üzerinde düzenlediniz mi?

7.

Bülten tahtanızı sınıfta dikkat çekecek bir yere astınız mı?

8.

Bülten tahtası hakkında arkadaşlarınıza bilgi verdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Organik atıklardan biyogaz elde etme işlemini mevzuata uygun yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA







Biyogaz oluşumunu araştırınız.
Biyogaz üretiminde kullanılan materyalleri araştırınız.
Biyogaz üretimini etkileyen faktörleri araştırınız.
Biyoreaktörleri araştırınız.
Biyogazın kullanım alanlarını araştırınız.
Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ
OLUŞUMU
Biyogaz, organik atıklardan kullanılabilir duruma getirilmiş gaz üretilmesini ifade
eder. Diğer bir ifade ile oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın yani bitki örtüsünün
etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir.
Biyogaz üretimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayanır. Bu sebeple
temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilir. Kullanılan
hayvansal gübreler biyogaza dönüştürüldüğü sırada değişikliğe uğrar ve dünyada temel
materyal olarak kullanılır.
Örneğin, tavuk gübrelerinden oldukça verimli biyogaz üretimi sağlanabilmektedir.
Tavuk gübresi tarımda biyogazla dönüşümü sağlanmadan kullanılamaz. Çünkü bu gübre
toprakta verimi arttırmaz. Toprakta tuzluluğa sebep olur. Toprakta kullanılamayan bu gübre,
biyogaza dönüştürüldüğünde verimli bir hâl almış olur.
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Resim 2.1: Biyogaz ile toprakta kullanılmayan gübrenin verimli hâle gelmesi

Biyogaz üretiminin başta insan sağlığına olmak üzere ülke ekonomisine de büyük
katkıları vardır. Biyogazın faydaları:








Elektrik ve ısı üretimini önemli ölçüde etkiler.
Biyogaz üretiminden sonra elde edilen gübre daha kolay kullanılabilir.
Küresel ısınmanın en önemli etkeni olan metan gazlarının etkisi azaltılır.
Evsel atıklar, tarımsal atıklar da hayvansal atıklar gibi biyogaz üretiminde
kullanılabilir.
Sağlıklı, hijyenik yaşam alanlarının oluşturulmasını sağlar.
Suni gübreye bağımlılık azalır.
Başka ülkelere olan enerji bağımlılığı azalır.

Resim 2.2: Küresel ısınmanın etkilerini azaltan biyogaz

2.1. Biyogazın Oluşumu
Biyogaz üç evrede oluşur. Bunlar:
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Hidroliz: Mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünür hâle
dönüştürülmesidir. Bu aşamada polisakkaritler monosakkaritlere, proteinler
peptidlere ve aminoasitlere dönüşür.

Resim 2.3: Biyogaz oluşumunda hidroliz ile mikroorganizmaların çözünmeye başlaması





Asit oluşturma: Asit oluşturucu bakteriler devreye girerek maddeleri asetik asit
gibi küçük yapılı maddelere dönüştürür. Asit oluşumu, üretim esnasında pH'nın
düşmesine neden olabilir. Bu durum, metan oluşumunu sağlayacak bakteriler
üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
Metan oluşumu: Bu aşama son aşamadır ve maddeleri metan oluşturucu
bakteriler, biyogaza dönüştürür.

Şekil 2.1: Biyogazın oluşum evresi

Görüldüğü gibi biyogaz oluşumu mikrobiyolojik etmenler ile gerçekleşmekte ve doğal
olarak bu mikrobiyolojik organizmaların etkileneceği her türlü koşul, biyogaz üretimini de
etkilemektedir.
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2.2. Biyogaz Üretiminde Kullanılan Materyaller
Biyogaz üretiminde en çok hayvansal ve bitkisel atıklar kullanılmaktadır. Çünkü bu
atıkların işlenmesi sonucunda çıkardıkları enerji miktarı diğerlerine göre daha fazladır.
Aynı zamanda endüstriyel atıklar, çözünmüş organik maddeler, yüksek endüstriyel ve
evsel atık sular biyogaz üretiminde kullanılmaktadır. Bu atıklar, özelikle büyük sanayi
tesisleri ve belediyeler tarafından ileri seviyede teknolojiler kullanılarak biyogaz üretim
merkezlerinde materyal olarak değerlendirilmektedir.

Resim 2.4: Biyogaz üretiminde çeşitli materyallerin verimli bir şekilde kullanılması

İnsan atıkları da günümüzde yeni yeni biyogaz üretiminde değerlendirilmeye olanak
bulan atıklardandır. İnsanlar, biyogazın önemini anlamaya başladıklarından beri biyogaz
üretiminde kullanılacak materyaller aramaya başlamışlardır. Hayvansal ve bitkisel atıklar
biyogaz üretiminde kullanılabildiğine göre insan atıklarının da değerlendirilebileceği
düşünülmeye başlanmıştır ve bu düşünceyle belediyeler şehir alt yapı sistemlerini
düzenleyerek buralarda biriken atıkları, büyük sanayi tesisleri ile iş birliği yaparak biyogaz
üretiminde kullanmaya başlamıştır.
Buna göre biyogaz üretimi için kullanılan materyaller; hayvansal atıklar, bitkisel
atıklar, endüstriyel atıklar ve insan atıkları olmak üzere dört başlığa ayrılır.
2.2.1. Hayvansal Atıklar



Hayvancılık ile elde edilen atıklar
Hayvan gübreleri

16

Resim 2.5: Hayvansal atıklar biyogaz üretiminde kullanılan en önemli atıklardan biri

2.2.2. Bitkisel Atıklar



Bahçe atıkları
Yemek atıkları

Resim 2.6: Bahçe atıklarının toplanıp biyogaz tesislerine gönderilebilmesi

2.2.3. Endüstriyel Atıklar










Zirai atıklar
Orman endüstrisinden elde edilen atıklar
Deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar
Kâğıt endüstrisinden elde edilen atıklar
Gıda endüstrisi atıkları
Sebze, tahıl, meyve ve yağ endüstrisinden elde edilen atıklar
Şeker endüstrisi atıkları
Evsel katı atıklar
Atık su arıtma tesisi atıkları
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Resim 2.7: Endüstriyel atıkların depolanıp biyogaza dönüştürülmesi

2.2.4. İnsan Atıkları




Deri atıkları
Saç kılı atıkları
Kanalizasyon atıkları

Resim 2.8: Saç atıkları biyogaz üretiminde kullanılan bir materyal

2.3. Biyogaz Üretimini Etkileyen Faktörler
Biyogaz oluşumuna etki eden mikroorganizmalar ve her türlü faktör, biyogaz
üretimini etkiler. Bir bakterinin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için belirli
sıcaklık ve pH değerlerine ihtiyacı vardır. Aynı zamanda toksisite de bakterilerin
faaliyetlerini doğrudan (direkt) etkiler. Karbon / azot oranı bir bakterinin ayrıştırma hızında
çok önemlidir. Karbon ve azot (C/N) oranın dar olması bakterilerin atığı daha hızlı
ayrıştırması anlamına gelir. Biyogaz üretiminin yapıldığı reaktörde organik yükleme hızı ve
hidrolik bekleme süresi de biyogaz üretimini doğrudan (direkt) etkiler.
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Resim 2.9: Biyogaz üretiminin belirli bir aşamayla gerçekleşmesi

2.3.1. Sıcaklık
Metanojenik bakteriler, oksijensiz ortamlarda üreyen metan oluşturucu bakterilere
verilen addır. Bu bakteriler, çok yüksek ve çok düşük sıcaklık değerlerinde aktif
olmamaktadır. Bu yüzden biyogaz üretiminin gerçekleşeceği reaktör sıcaklığı, biyogazın
üretimine veya hızına doğrudan (direkt) etki etmektedir.
Bu bakteriler, sıcaklık
değişimlerine karşı oldukça dirençsizdir. Reaktörün içerisindeki sıcaklık, bekleme süresini
ve reaktör hacmini de belirler. Sıcaklığın düzeyine göre sınıflandırılması üç şekilde
yapılabilir.




Psikofilik sıcaklık aralığı = 12–20 °C
Mesofilik sıcaklık aralığı = 20–40 °C
Termofilik sıcaklık aralığı = 40–65 °C

Resim 2.10: Biyogaz üretiminde sıcaklığın depolarda sağlanması

19

2.3.2. pH
Metan oluşturucu bakteriler için en uygun pH değerleri nötr veya hafif alkali
değerlerdir. Alkaliler suda çözünen bazlardır.
Anaerobik (oksijensiz) ortamlarda fermantasyon işlemi devam ederken 7-7,5 arasında
değişir. pH değerinin 6,7 düzeylerine düşmesi durumunda bakteriler üzerinde toksik etki
yapar. Asit oluşturucu bakterilerin ise sayısı artarak pH’nın düşmesine ve metan oluşumunun
durmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda reaktöre organik madde yüklenmesi kesilerek
asit oranının düşmesi sağlanır. pH'nın kararlı bir hâle gelebilmesi için kimyasallar da
kullanılabilmektedir. Bu kimyasallardan bir tanesi sönmüş kireç olarak bilinen kalsiyum
hidrooksittir.
2.3.3. Toksisite
Mineral iyonları, ağır metaller ile deterjan gibi maddeler bakterilerin gelişimi üzerinde
olumsuz etkiler oluşturur. Bu maddelerin biyoreaktörlere sızması ile üretimin yavaşlaması
veya durması söz konusu olabilmektedir. Tavuk yetiştiriciliğinde yemlere antibiyotik
katılması, gaz üretiminde tavuk gübrelerinin kullanıldığı sistemlerde toksisite etkisi
yapmaktadır. Bu şekildeki yemlerle beslenen tavukların gübrelerinde de antibiyotikler
bulunmakta ve bu antibiyotikler metan oluşturucu bakteriler üzerinde olumsuz etki
yapmaktadır.
2.3.4. Karbon/Azot (C/N)
Anaerobik (oksijensiz) bakteriler karbonu enerji elde edebilmek için kullanmaktadır.
Azot ise bakterilerin büyümesi ve çoğalması için gerekli olan diğer maddedir. C/N oranı,
biyogaz elde edilecek olan atık için uygun değerlerde olmalıdır. Oran 23/1 düzeyinden fazla
ve 10/1 oranından az olmamalıdır. Azot oranının fazla olması amonyak oluşumu sebebiyle
biyogaz üretimini olumsuz etkilemektedir.
2.3.5. Organik Yükleme
Organik yükleme hızı, birim hacim (m3) biyoreaktörlere günlük olarak beslenen
organik madde miktarıdır. Organik yükleme hızının mümkün olduğunca en yüksek değerde
tutulması gereklidir. Aksi hâlde pH seviyesi düşerek gaz oluşumunu durdurabilir.

2.4. Biyoreaktörler
Biyogazın üretimi için tasarlanmış yapıların genel ismidir. Küçük hacimli ve büyük
hacimli olarak ikiye ayrılabilir. Küçük hacimli reaktörler hacim olarak üç ton kadardır.
Ancak yapılan araştırmalarda 10 tonun altındaki reaktörler istenilen verimlilikte
olmamaktadır. Biyoreaktörün tasarımında üretimin parça parça mı yoksa sürekli mi olacağı
da belirleyici bir unsurdur. Dünyada biyoreaktörü ve biyogazı en çok kullanan ülke Çin’dir.
Bu ülkenin kendine has küçük kapasiteli reaktörleri vardır. Biyogaz üretiminde ise kullanılan
en yaygın üç reaktör şunlardır:
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Sabit kubbeli (Çin tipi) reaktörler
Hareketli kubbeli (Hint tipi) reaktörler
Torba tipi (Tayvan tipi) reaktörler

Resim 2.11: Biyogaz üretiminin biyoreaktörlerde yapılması

Biyoreaktörlerde biyogazın üretimi iki ayrı yöntemle yapılır:




Kesik besleme yöntemi: Tesis, hayvansal veya bitkisel atıklarla doldurulmakta
ve bir süre beklenmektedir. Bu süre sonunda tesis tamamen boşaltılmakta ve
işlem sürekli tekrarlanarak gaz üretimi sağlanmaktadır.
Sürekli besleme yöntemi: Tesis, hayvansal ve/veya bitkisel atıklarla
doldurulmakta ve alıkoyma süresi kadar beklenmektedir. Daha sonra biyogaz
üretim tankının (fermantör) sıcaklığına bağlı olarak günlük beslemelere
geçilmekte ve sürekli gaz üretimi sağlanmaktadır.

Birçok ülkede biyoreaktörlerde biyogaz üretimi planlanan amaca göre farklı
teknolojiler kullanılarak inşaa edilmektedir. Biyoreaktörler, aile tipi (6-12 m3 kapasiteli),
çiftlik tipi (50-100-150 m3 kapasiteli), köy tipi (100-200 m3 kapasiteli) tesisler olarak ele
alınabileceği gibi başta Almanya olmak üzere Amerika, Danimarka, İsviçre gibi pek çok
ülkede 1000-10.000 m3 kapasiteli biyoreaktörlerin bulunduğu biyogaz tesisleri
işletilmektedir.
Aile tipi 6-12 m3 kapasiteli sabit kubbeli biyoreaktörler Çin’de çok yaygın bir biçimde
kullanılmakta ve bu tip tesislerde oluşan biyogaz, tesis içinde (kubbe bölümünde)
toplanmakta, ayrı bir gaz depolama tankı kullanılmamaktadır. Ancak bu durum, biyogazın
kullanımı sırasında gaz basıncının düşmesine neden olmakta dolayısıyla gaz basıncı sabit
kalmamaktadır. Yeterli gaz basıncını sağlamak üzere Çin tipi tesisler genellikle kullanım
yerlerine yakın kurulmaktadır.
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Resim 2.12: Çin tipi reaktörler

Büyük kapasiteli tesislerde ise oluşan biyogaz, tesisten ayrı veya tesis içinde sabit
olmayan bir yerde toplanmakta (gaz depolama tankı) ve gaz basıncının sabit kalması
sağlanabilmektedir. Bu tip biyoreaktörlere en çok Hindistan’da rastlanmaktadır.

Resim 2.13: Hareket kubbeli reaktörlerin en çok Hindistan’da bulunması

Son dönemlerde ucuz olmaları nedeniyle torba tipi ya da balon tipi reaktör modelleri
de yaygınlaşmaktadır. Ancak bu model reaktörlerin verimli hizmet süreleri tahminen 2-3 yıl
kadardır.
Biyogaz üretiminde ortam sıcaklığı çok önemlidir. Genel bir kural olarak bu sıcaklığın
30-35 °C olması gerekir. Isıtması olmayan tesislerde özellikle kış aylarında sıcaklığın bu
derecelere ulaşması mümkün değildir. Sıcaklığın 10 °C’nin altına düşmesi biyogaz üretimini
durdurur.
Biyoreaktörlerin yer aldığı biyogaz tesislerinde ısı kontrolünün sağlanması amacıyla
güneş enerjisinden yararlanılabilir. Aynı zamanda tesis içine yerleştirilen sıcak su boruları ile
de ısı kontrolü sağlanabilir. Bu sistemde su, tesis tarafından sağlanan biyogazla ısıtılarak
sirkülasyon pompası ile tesisin ısınması sağlanmaktadır.
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Resim 2.14: Güneş enerjisi ile ısıtılabilen biyogaz tesisleri

Biyogaz tesislerinin kurulumunda dikkat edilmesi gereken noktalar;









Tesisin kurulacağı yerin seçimi,
Tesisin şemasının seçilmesi,
Tesis inşaatı, tesisin yalıtımı,
Tesisin ısıtılması, tesisin işletme koşulları,
Biyogazın depolanması ve dağıtımı,
Biyogazın taşınması,
Biyogaz kullanım araçlarının belirlenmesi,
Tesisten çıkan biyogübrenin depolanması, tarlaya taşınması ve dağıtımı gibi
esaslarının önceden ortaya konulmasıdır.

Resim 2.15: Biyogaz tesisinin şeması ve kurulacak yerinin belirlenmesi önemli bir ayrıntı
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2.5. Biyogazın Kullanım Alanları
Biyogaz, doğal gazın kullanım alanlarıyla paralel olarak kullanılabilen bir enerji
kaynağıdır. Özellikle hayvansal atıkların değerlendirilmesi için kurulacak olan biyogaz
tesislerinin çalıştırılması ile elde edilebilecek kazançlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:


Elektrik ile kazanç: Biyogaz üretimi ile fabrikalar kendi elektriklerini kendileri
üretebilir ve elde ettikleri elektriğin bir bölümünü kendi ihtiyaçları için
kullanırken diğer bölümünü de satarak kazanç elde edebilir.

Resim 2.16: Biyogaz ile elektik üretimi yapılabilmesi




Isı ile kazanç: Isı oksijensiz arıtımda kullanılabilirken aynı zamanda seraların
ısıtılmasında da kullanılabilir.
Atık kullanımı ve kazanç: Kesim evlerindeki atıklar, şeker fabrikası atıkları,
besin sanayindeki atıklar, kafeterya atıkları ve özellikle turizm sektöründeki
yiyecek atıkları biyogaz tesislerinde kullanılabilir atıklardır. Bu atıkların bir tonu
biyogaz tesislerinde değerlendirildiğinde on beş ton hayvan gübresine denk
olabilmektedir.

Biyogaz tesislerinde üretilen enerji, ayrıca birçok değişik alanda da kullanılmaktadır.
Bu kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:


Doğrudan yakarak ısınma ve ısıtma
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Resim 2.17: Biyogazla çalışan kombilerin yapılabilmesi



Motor yakıtı olarak kullanımı suretiyle ulaşım

Resim 2.18: Biyogazın ulaşımda da kullanılabilmesi





Türbin yakıtı olarak kullanımı ile elektrik üretimi
Yakıt pillerinde kullanımı
Aydınlatmada kullanımı
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Resim 2.19: Biyogaz aydınlatmada kullanıldığında enerji tasarrufunun sağlanması



Mevcut doğal gaza katılarak maliyetlerin düşürülmesi

Resim 2.20: Biyogazın doğal gaza da katılabilmesi



Kimyasal maddelerin üretimi sırasında biyogaz kullanımı

Tüm bu kullanım alanlarının yanı sıra biyogaz çevreye karşı duyarlı bir enerji
kaynağıdır. Bu yüzden gelişen koşullarda çevre kirliliğinin önlenmesinde yeşil yakıt olarak
da bilinen organik madde kökenli biyogaz kullanımı daha önemlidir. Biyogaz üretimi için
kullanılan ham maddeler tarımsal arazilerde üretildiği için tarımsal işletmelerde gerek
seraların ve iskân yapılarının ısıtılmasında gerekse traktörlerde yakıt olarak kullanılmasında
önemli bir fayda sağlayabilmektedir. Bu şekilde kullanılan biyogaz, işletme maliyetlerini
önemli ölçüde azaltmaktadır.
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Resim 2.21: Biyogazın yeşil yakıt olarak da bilinmesi

Biyogaz kullanımının tarihçesi Asurlulara dayanmaktadır. Asurlular ve daha sonra
İranlılar banyo ısıtılmasında biyogazı kullanmışlardır. 17. yüzyılda Jan Baptita Van
Helmont, organik maddelerin bozunumu ile gaz oluştuğunu, 1776’da Alessandra Volta
organik maddelerin bozunma hızı ile yanıcı gaz miktarı arasında bir paralellik olduğunu
ortaya koymuştur. İlk kez 1859 yılında Hindistan’da biyogaz üretilmiştir.
Biyogaz ülkemizde ve dünyada giderek önem kazanmaya başlayan bir güçtür.
Türkiye’de ve dünyada biyogazın tarihine bakılacak olursa:


Türkiye’de biyogaz

Türkiye’de biyogaz çalışmaları ilk olarak 1957 yılında Toprak ve Gübre Araştırma
Enstitüsü’de başlamıştır. Biyogaz üzerine o yıllarda derinlemesine araştırmalar yapılmıştır.
Daha sonra 1963–1969 yıları arasında Eskişehir Bölge Toprak Su Araştırma Enstitüsü’nde
araştırmalar ilerlemiştir. 1982 yılında biyogaz ile ilgili ülkemizde ciddi bir proje
başlatılmıştır. Pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu sırada Türkiye’nin biyogaz
potansiyeli 2,8–3,9 milyar m3 olarak belirtilmiştir. Daha sonra biyogaz çalışmalarını Çevre
ve Orman Bakanlığı devir almıştır. 1982 yılından sonra Bakanlığın kararıyla her ile 3, bölge
merkezlerine 5 adet biyogaz tesisi kurulumu planlanmış, işletmeye açılmıştır. Bu sırada da
mevcut özel girişimlere kredi ve teknik yardım sağlanmıştır. Fakat ne yazık ki tesisler
işletilememiştir. Çünkü yeterli eğitim verilemediği gibi üreticilerin danışacakları kurum ya
da kişiler bulunamamıştır. Bu nedenle biyogaz üretimleri olumlu bir sonuç ile
sonlanmamıştır.
2002 yılı itibariyle yerel yönetimler ve belediyeler biyogaz konusuyla ilgilenmeye
başlamışlardır. Türkiye’de biyogaz tesislerinin kurulması için uluslararası firmalar öncülük
etmektedir. 2004 yılında öncelik tavuk çiftliklerinde olmak üzere diğer büyükbaş ve
küçükbaş hayvan çiftliklerinin de bu konuya önem verecekleri öngörülmektedir. Yapılan
çeşitli değerlendirmelerde Türkiye biyogaz potansiyeli 2,5-4,0 milyar m3 (yaklaşık 25
milyon kwh) olarak belirtilmektedir.
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Resim 2.22: Türkiye’de biyogaz potansiyelinin kurulan biyogaz tesisleri ile değerlendirilmeye
başlanması



Dünyada biyogaz

Dünyada biyogaz üretim ve kullanımı giderek gelişmektedir. Hayvan gübresinden elde
edilen biyogazın tesisleri dikkate alınırsa dünyadaki tesislerin % 80'i Çin'de %, 10'u
Hindistan’da, Nepal ve Tayland’da bulunmaktadır.
Ülkeler

Tesis Sayısı

Çin

7,000,000

Hindistan

2,290,000

Nepal

49,500

Kore

29,000

Tablo 2.1: Ülkelerin tesis sayıları

Avrupa'nın hayvan gübresi ile elde ettiği biyogaza ve tesis sayısına bakılacak olursa
bu noktada Almanya'da biyogaz tesislerinin yapımı 1993 yılından itibaren artmış ve yine
aynı yıldan günümüze kadar 139 tesisten 2,200 tesise kadar artmıştır. Tesis sayısı ile
Almanya en fazla üretim yapan ülkedir. Bu ülkeyi 70 tesis ile İtalya takip etmektedir.
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Resim 2.23: En çok Çin’de bulunan biyogaz tesisi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Biyogazın kullanım alanlarını anlatan el broşürü hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Biyogazın kullanımıyla elde edilecek
kazançları araştırınız.

 Yazılı ve görsel basından
yararlanabilirsiniz.
 İnternetten bilgi toplayabilirsiniz.

 Biyogazın kullanım alanlarını araştırınız.

 Yazılı kaynaklardan bilgi edinebilirsiniz.
 Çevrenizden bilgi edinebilirsiniz.

 Yazılarınızla ilgili resimler bulunuz.

 Görsel kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

 Elde ettiğiniz tüm bilgileri sıraya
koyunuz.

 Yazıları, yaptığınız araştırmaları,
resimleri vb. çalışmaları
sınıflandırabilirsiniz.

 Broşürler hakkında bilgi toplayınız.

 Hazırlanmış broşür örneklerinden
yararlanabilirsiniz.
 Öğretmenlerinize danışabilirsiniz.

 Nasıl bir broşür hazırlamak istediğinize
karar veriniz.

 Şeklini belirleyebilirsiniz.
 İçeriği ile ilgili resimleri nasıl
yerleştireceğinize karar verebilirsiniz.
 Kullanacağınız materyalleri
belirleyebilirsiniz.

 Broşür hazırlamak için gerekli araç
gereçleri temin ediniz.

 Evinizdeki artık materyalleri
kullanabilirsiniz.
 Fon kartonu, kâğıt, kalem, makas,
yapıştırıcı kullanabilirsiniz.

 Broşürünüzün kompozisyonunu
belirleyiniz.

 Öncelikle biyogazın kullanımından elde
edilecek kazançları yazabilirsiniz.
 Resimlerle yazılarınızı
destekleyebilirsiniz.

 Broşürünüzün son kontrollerini yaparak
hazır hâle getiriniz.

 Bilgili ve resimleri
değerlendirebilirsiniz.
 Arkadaşlarınızın görüşlerini alabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

“Organik atıklardan kullanılabilir duruma getirilmiş gaz üretilmesini ifade eder.”
tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Toksisite
B) Biyogaz
C) Endüstriyel atıklar
D) Biyoreatörler

2.

Aşağıdakilerden hangisi biyogazın faydalarından değildir?
A) Evsel atıklar, tarımsal atıklar biyogaz üretiminde kullanılamaz.
B) Elektrik ve ısı üretiminde ekonomik kazanç elde edilmesini sağlar.
C) Biyogaz üretiminden sonra elde edilen gübre daha kolay kullanılabilir.
D) Küresel ısınmanın en önemli etkeni olan metan gazlarının etkisini azaltılır.

3.

Aşağıdakilerden hangisinde biyogazın oluşum evreleri doğru olarak verilmiştir?
A) Hidroliz
B) Asit oluşturma
C) Metan oluşumu
D) Hepsi

4.

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atık değildir?
A) Zirai atıklar
B) Evsel katı atıklar
C) Yemek atıkları
D) Gıda endüstrisi atıkları

5. Aşağıdakilerden hangisinde metanojik bakterilerin tanımı doğru olarak verilmiştir?
A) Oksijensiz ortamlarda ürüyen metan oluşturucu bakterilere verilen addır.
B) Yüksek sıcaklıklarda üreyen bakterilere verilen addır.
C) Reaktörlerin içerisindeki sıcaklıkla ürüyen bakterilerdir.
D) Biyogaz borularının içerisinde yüksek sıcaklıkta ürüyebilen bakteridir.
6. Dünyada biyoreaktörü ve biyogazı en çok kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hindistan
B) Çin
C) Danimarka
D) Türkiye
7. Aşağıdakilerden hangisi biyogaz tesislerinin kurulumunda dikkat edilmesi gereken
noktalardan biri değildir?
A) Tesisin kurulacağı yerin yer altı kaynakları
B) Tesisin kurulacağı yerin seçimi
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C)
D)

Tesisin şemasının seçilmesi
Tesis inşaatı, tesisin yalıtımı

8. Biyogaz aşağıdaki ülkelerin hangisinde ilk olarak üretilmiştir?
A) Almanya
B) Çin
C) Hindistan
D) İtalya
9.

Türkiye’de biyogaz çalışmaları ilk olarak hangi yılda başlamıştır?
A) 1957 yılında başlamıştır.
B) 1958 yılında başlamıştır.
C) 1959 yılında başlamıştır.
D) 1960 yılında başlamıştır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Biyogaz üretimini etkileyen faktörlerle ilgi soru cevap eşleştirme kartları hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Biyogaz üretimini etkileyen faktörleri araştırdınız mı?

2.

Topladığınız dokümanları belli bir sıra ile düzenlediniz mi?

3.

Biyogaz üretimini
hazırladınız mı?

4.

Sorularınızın cevaplarını hazırladınız mı?

5.

Renkli fon kartonlarını soru ve cevap sayınız kadar küçük
boylarda keserek kartlar hazırladınız mı?

6.

Sorularınızı ve cevaplarınızı ayrı ayrı kartlara yazdınız mı?

7.

Hazırladığınız soru cevap kartlarının eşleştirme yönergesini
belirlediniz mi?

8.

Soru cevap eşleştirme kartlarının yönergesini arkadaşlarınıza
anlattınız mı?

9.

Soru cevap eşleştirme kartlarını arkadaşlarınıza dağıttınız mı?

10.

Soruları cevaplandırmak için arkadaşlarınıza belirli bir süre
verdiniz mi?

11.

Soru cevap eşleştirme kartlarının eşleştirmeleri bittikten sonra
kartlarınızı topladınız mı?

12.

Arkadaşlarınıza teşekkür ettiniz mi?

etkileyen

faktörlerle

ilgili

Hayır

sorular

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

( ) Organik atıklar, doğadaki mikroorganizmalar yardımıyla parçalanır ve temel
bileşenlerine ayrılır.
( ) Organik atıklar biriktirilir ve kontrollü olarak bozulmaları sağlanırsa bitkiler için
çok zengin bir gübre elde edilebilir.
( ) Yaşadığınız çevrede her geçen gün birçok atık ortaya çıkmaktadır. Bu atıklardan
herhangi bir yararlanma olması söz konusu olamaz.
( ) Kompost yapımı ile toprak iyileştirilir ve gübre değeri yüksek bir toprak elde
edilir. Ayrıca bu işlemle bitkiler, kullanamadıkları besin maddelerini kolaylıkla
kullanılabilir hâle gelir.
( ) Organik atıkların ülkemizde çok fazla değerlendirme alanı bulunmaktadır.
( ) Hızlı kompostlama 3–4 ay süresinde yapılır.
( ) Tavuk gübresi tarımda biyogazla dönüşümü sağlanmadan kullanılamaz. Çünkü bu
gübre toprakta verimi arttırmaz. Toprakta tuzluluğa sebep olur.
( ) Hidroliz biyogaz oluşumunun son evresidir.
( ) Kanalizasyon atıkları, insan atıkları arasında yer alır.
( ) Karbon / azot oranı bir bakterinin ayrıştırma hızında çok önemlidir. Karbon ve
azot (C/N) oranının dar olması bakterilerin atığı daha hızlı ayrıştırması anlamına gelir.
( ) Metan oluşturucu bakteriler için en uygun pH değerleri eksi değer veya hafif
alkali değerlerdir.
( ) Küçük hacimli reaktörler hacim olarak 3 tona kadar olabilmektedir. Ancak yapılan
araştırmalarda 10 tonun altındaki reaktörler istenilen verimlilikte olmamaktadır.
( ) Aile tipi 6-12 m3 kapasiteli sabit kubbeli biyogaz tesisleri Hindistan’da çok yaygın
bir biçimde kullanılmakta ve bu tip tesislerde oluşan biyogaz, tesis içinde (kubbe
bölümünde) toplanmakta, ayrı bir gaz depolama tankı kullanılmamaktadır.
( ) Biyogaz motor yakıtı olarak ulaşımda ve aydınlatmada kullanılabilir.
( ) Biyogaz çevreye karşı duyarlı bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden gelişen koşullarda
çevre kirliliğinin önlenmesinde mavi yakıt olarak da bilinen organik madde kökenli
biyogaz kullanımı daha önemlidir.
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
B
A
D
A
Y
D
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
A
D
C
A
C
B
A
C
A

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
D
Y
D
Y
Y
D
Y
D
D
Y
D
Y
D
Y
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