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Kümes hayvancýlýðý ürünlerinin üretimi ve tüketimi 
küresel olarak artma eðilimi göstermektedir. Kümes 
hayvancýlýðý endüstrisi istatistiklerine göre ABD, Çin 
ve Brezilya kümes hayvaný eti üretiminde liderliklerini 
devam ettirmektedirler. 2011 yýlýnda her birinin 

3 3 3sýrasýyla 19900x10 , 18000x10 , 12000x10  ton 
kümes hayvaný eti ürettiði tahmin edilmektedir. Buna 
göre dýþký, leþ, ayak, tüy ve kan gibi binlerce ton atýðýn 
ortaya çýkmasý muhtemeldir (17). 2007 yýlýnda toplam 

64000x10  ton hayvansal atýðýn oluþtuðu Çin`de, tavuk 
atýklarý bu toplamýn %10`dan fazlasýný oluþturmuþtur 
(14). ABD`de 2008 yýlý itibariyle kuru olarak 35 milyon 
ton hayvansal atýk oluþmakta ve bu atýklar tarýmsal 
faaliyetlerden kaynaklanan toplam sürdürülebilir 
biyomasýn %18`ini oluþturmaktadýr (14). Ýngiltere ve 
AB ülkelerinde ise kümes hayvancýlýðý endüstrisi bir 
yýlda sýrasýyla 820 ve 5500 milyon adet kuþ 
yetiþtirmektedir. Kümes hayvanlarýna olan talebin 
artmasý sonucu açýða çýkan atýk miktarý da 
artmaktadýr (11).

Tavuk endüstrisinden kaynaklanan atýklar, dýþký, 
altlýk, yem, ölü civcivler, kýrýlmýþ yumurtalar ve 
tüylerden oluþmaktadýr. Bu atýklarýn besin deðeri çok 
yüksek olduðu için organik gübre olarak kullanýmý çok 
yaygýndýr. Böylece azot, fosfor ve kalsiyum tekrar 
kullanýlmýþ ve geri kazanýlmýþ olur. Bu atýklar 
geleneksel olarak gübre görevi görmesi amacýyla 
araziye serpilmektedir. Fakat bu uygulamalarýn sýk sýk 
yapýlmasý, yüzeysel sularda nütrientlerin artmasýna 
dolayýsýyla ötrofikasyona, patojenlerin çoðalmasýna, 
fitotoksik maddelerin üremesine, hava kirliliðine ve 

sera gazý emisyonlarýnýn artmasýna sebep olmaktadýr. 
Ýçme sularýnda yüksek nitrat konsantrasyonlarý 
insanlarda mavi bebek sendromuna, kansere, 
solunum hastalýklarýna ve hayvanlarda yavru 
düþüklerine sebebiyet vermektedir (15).

Ülkemizde de, kümes ve çiftlik hayvanlarýndan 
(tavuk, ördek, büyükbaþ hayvanlar vb.) kaynaklanan 
atýklar son yýllarda önemli çevresel problemler 
arasýnda yer almaktadýr. Bu atýklarýn herhangi bir 
yönetime tabi tutulmadan doðal tarým alanlarýna 
verilmesi, mahsul çeþitliliðini ve kalitesini düþürmekte 
ve topraðýn stabilitesini ve faydalý kullaným özelliklerini 
bozabilmektedir. Ayrýca bu atýklarýn standartlara 
uygun olmayan koþullarda depolanmasý koku, sinek, 
haþere problemleri oluþturarak canlý saðlýðýný 
olumsuz etkilemektedir (24). Dünyada bu atýklarýn 
uzaklaþtýrýlmasý ve zararsýz hale getirilmesi için 
uygulanmasý önerilen yöntemler kompostlama, 
anaerobik arýtma ve biyogaz üretimi ve direk yakma 
yöntemleridir (15).

1.Türkiye'de Hayvansal Atýklardan
   Biyogaz Üretme Potansiyeli

Tarýmsal faaliyetlerden kaynaklanan hayvansal 
atýklarýn biyogaz açýsýndan önemli bir potansiyele 
sahip olmasýna raðmen büyük bölümünün arazide 
kullanýldýðý veya enerji elde edilmeden diðer 
yöntemler ile bertaraf edildiði bilinen bir gerçektir. 
Türkiye`deki son tarýmsal sayýmlara (2009) göre, 
3.076.650 tane tarýmsal iþletme mevcuttur. Bunun 
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yaklaþýk %70`ini hayvansal faaliyetler ile uðraþan 
iþletmeler oluþturmaktadýr. Buna göre 10.811.165 
tane büyükbaþ, 26.877.793 tane küçükbaþ ve 
234.082.206 tane de kümes hayvaný vardýr. Bu 
hayvanlardan kaynaklanan yaþ atýklarýn miktarý 
120.887.280 tondur. Bu atýklar iþletmeler için önemli 
bir problem olabilmekte ve düzgün bir þekilde 
muamele edilememektedir. Bunun için en iyi yöntemin 
biyogaz üretimi olduðu belirtilmektedir (3). Yine 
Avcýoðlu ve Türker (2012)`e göre son tarýmsal 
sayýmlar göz önüne alýnarak Türkiye`nin biyogaz 

3enerji potansiyeli 2 177 553 000 m  olarak 
belirlenmiþtir. Bu potansiyelin yaklaþýk %27`si kümes 
hayvanlarýnýn atýklarýndan kaynaklanmaktadýr.

Türkiye`deki et ve yumurta tavuklarýndan 
kaynaklanan atýklarýn biyogaz enerji potansiyelinin 
ener j i  eþdeðer i  8853 mi lyon GJ o lduðu 
belirtilmektedir. Tavuk endüstrisinin bulunduðu yerler 
göz önünde bulundurulduðu zaman, yýllýk 10 milyon 

3m  üzerinde biyogaz potansiyeline sahip iller Bolu, 
Sakarya, Balýkesir, Manisa, Afyon, Konya, Ýzmir, 
Ankara, Çorum ve Bursa olarak karþýmýza 
çýkmaktadýr (4). Yapýlan literatür araþtýrmalarýndan ve 
laboratuvar çalýþmalarýndan çýkan sonuca göre, 
tavuklardan kaynaklanan atýklarýn günlük miktarý ve 
bu atýklardan elde edilebilecek metan miktarý sýrasýyla 

30,085-0.13 kg/tavuk-gün ve 0.35 m CH /kg UKM 4

olarak belirlenmiþtir (4,21). Buna göre Avcýoðlu vd. 
(2013)`nin yaptýðý araþtýrmaya 2009 yýlýnda 
Türkiye`de et tavuklarý ve yumurta tavuklarýnýn toplam 
yaþ atýk miktarý 6 milyon tona yaklaþmýþ olup, bu 
atýklardan elde edilebilecek toplam biyogaz miktarý ise 

3390 milyon m /yýl olarak hesaplanmýþtýr. Bu biyogazýn 
6ýsýl deðeri ise 8.85x10  GJ/yýl olarak bulunmuþtur.

Bayrakçý ve Koçar, (2012)`a göre de ülkemizdeki 
toplam biyokütle enerji potansiyelinin yaklaþýk olarak 
16-32 Mtoe (milyon ton petrol eþdeðeri) olduðu ve 
bunun 2.3 Mtoe`ni hayvansal atýklarýn oluþturduðu 
tahmin edilmektedir. Hayvansal atýklardan yaklaþýk 

3olarak 2.2-3.9 milyar m  biyogaz üretilebileceði 
düþünülmektedir. Ayrýca biyogaz üretimi ve sistemleri 
konusunda 2000 yýlýndan bu yana birçok üniversite, 
enstitü, araþtýrma merkezi ve devlet kuruluþunda 
çalýþmalar yapýldýðý, bunlarýn yaygýn hale getirilmeye 
çalýþýldýðý belirtilmektedir. Baþbakanlýk Devlet 
Planlama Teþkilatý tarafýndan desteklenen ve kýrsal 
kesimlerde hayvansal atýklardan biyogaz üretiminin 
yaygýnlaþtýrýlmasýný amaçlayan proje ile TÜBÝTAK-
MAM ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi`nin 
desteklediði ve tarýmsal ve hayvansal atýklardan 
biyogaz üretimi ve üretilen biyogazýn entegre enerji 
dönüþüm teknolojilerinde kullanýmýný amaçlayan 
proje gibi projeler bunlara birer örnektir. Bunun 

dýþýnda TÜBÝTAK`ýn, Kayseri`de büyükbaþ, koyun, 
keçi ve tavuk atýklarýndan biyogaz elde edilmesi 
projesi, Enertek Enerji Þirketi`nin Çiðli/Ýzmir`de atýk 
depolama alanýna 4.25 MW gücünde biyogaz sistemi 
kurmasý ve 34GWh enerji üretmesi, atýksu arýtma 
tesisinde 3.88 MW gücünde biyogaz tesisi kurmasý ve 
29.4 GWh enerji üretmesi, Fortuna Enerji Yatýrýmlarý 
End. Þti.`nin Germencik/Aydýn`da mýsýr silajý ve 
büyükbaþ hayvansal atýklardan biyogaz üreten 1063 
MW gücünde ve 8GWh kapasitesinde bir biyogaz 
tesisi kurmasý, Ranteko`nun Çiçekdaðý/Kýrþehir`de 
büyükbaþ hayvan atýklarýnýn kullanýldýðý ve 250 kW 
gücünde çalýþan bir biyogaz tesisi kurmasý, Ege 

3Üniversitesi`nin Aydýn, Kuyucak`da 60 m  kapasitede 
3biyogaz üretme reaktörü ve 50 m  kapasitede gaz 

depolama tanký tesis etmesi yapýlan diðer çalýþmalara 
örnektir (6).

2. Dünyada Biyogaz Üretme
    Çalýþmalarý

Son 30 yýldýr atýklardan biyogaz elde edilmesine 
yönelik  çalýþmalar dünya genelinde büyük bir ivme 
kazanmýþtýr. Avrupa`da 2007 yýlýnda biyogazdan 
enerji üretim miktarý 6 Mtoe`ye ulaþmýþ ve yýllýk % 
20`den fazla artýþ göstermiþtir. Almanya çiftliklerdeki 
biyogaz tesislerinin önemli miktarda artmasý 
sayesinde þu anda dünyanýn en büyük biyogaz üreten 
ülkesi konumundadýr. 2008 yýlý sonunda yaklaþýk 
olarak 4000 tane tarýmsal biyogaz üretim tesisi, 
Almanya`da çiftliklerde faaliyet göstermektedir (23). 
Almanya`da 2020 yýlýna kadar 43000 biyogaz üretim 
tesisinin faaliyete geçirilmesi planlanmaktadýr. 
Avrupa`nýn birçok ülkesinde atýklardan veya enerji 
bitkilerinden elde edilen biyogaz ile elektrik üretilerek, 
elektrik þebekesine aktarýlmaktadýr. Bazý ülkelerde ise 
biyogaz arýtýlarak araç yakýtý olarak kullanýlmaktadýr. 
Projeksiyonlar sadece tarým atýklarý için irili ufaklý 
220000 adet biyogaz tesisinin Avrupa`da 
kurulabileceðini göstermektedir (10). 2001 yýlýnda 
Avrupa Birliði ülkelerinde 1500 milyon ton biyokütlenin 
anaerobik olarak iþlem görebileceði belirtilmiþtir (23). 

Günümüzde biyogazdan enerji elde etme 
örneklemleri en çok Batý Avrupa`da geliþtirilmiþtir ve 
bunlar daha çok merkezi biyogaz tesisleridir. 
Avrupa`da biyogazdan elde edilen enerji toplamý, 
Avrupa Birliði`nin enerji tüketiminin yaklaþýk olarak 
%0.3`ünü karþýlamaktadýr. Fakat bu oranýn artmasý 
beklenmektedir. Almanya Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarý Ajansý tarafýndan, Almanya`da 
biyogazdan elde edilen enerjinin, toplam enerji 
tüketiminin %3`ünü karþýladýðý belirtilmiþtir. Üretilen 
bu enerjinin de %50`si enerji bitkilerinden, %25`i 
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hayvansal atýklardan ve %5`i atýksulardan elde 
edilmiþtir (2). 

Geliþmiþ ülkelerde biyokütle, enerji kaynaklarýnýn 
ortalama olarak %3`ünü geliþmekte olan ülkelerde 
%38`ini ve bazý fakir ülkelerde %90`ýný temsil 
etmektedir. ABD`de biyokütlenin toplam birincil enerji 
tüketimine oraný %4 iken bu oran Finlandiya`da %2, 
Ýsveç`de %15 civarýndadýr. Buna karþýn geliþmekte 
olan Nepal`de 20 milyon nüfusa, 16 milyon büyükbaþ 
ve küçükbaþ hayvana karþýlýk 145000 biyogaz tesisi 
bulunmaktadýr. Vietnam 2005 yýlý itibariyle 18000 
biyogaz tesisi tamamlanmýþ ve 150000 tanesinin de 
2010 yýlýna kadar tamamlanmasý planlamýþtýr. Bu tip 
biyogaz tesisi projelerinin finansmaný karbon ticareti 
aracýlýðýyla karþýlanabilir durumdadýr (10).

Asya ülkelerinde (Çin, Hindistan, vb.) biyogaz 
uygulamalarý çok daha çeþitli durumdadýr. Yerel küçük 
biyogaz tesislerinden elde edilen biyogaz ile ýsý, 
aydýnlatma, piþirme gibi ihtiyaçlar karþýlanmaktadýr. 
Böylece tahmin edilen enerji talebinin artýþýnýn bir 
kýsmý bu çeþit uygulamalarla karþýlanabilmektedir (2). 
2003 yýlýnda “Çin 2003-2010 Ulusal Kýrsal Biyogaz 
Tesisi Yapým Planý”`ný yayýnlandýðýnda, amaç 2005 
yýlýnda biyogaz tesisi sayýsýný 20 milyona ulaþtýrmak, 
çiftçilere de ürettiði biyogazýn %10`unu kullanma 
hakkýný vererek 2010 yýlýnda biyogaz tesisi sayýsýný 50 
milyona ulaþtýrmak idi. Çin 2020 yýlýnda enerji 
t üke t im in i n  %15 ` i n i  yen i l eneb i l i r  ene r j i  
kaynaklarýndan karþýlamayý hedeflemiþtir ki bu da 200 
milyon biyogaz tesisi yapýmý demektir (10). 2007 
yýlýna gelindiðinde Çin`deki biyogaz tesis sayýsý 26.5 
milyonu bulmuþtur. Asya ülkelerinde devletlerin 
verdiði finansal destekler ve teknoloji sayesinde, 
biyogaz tesis sayýsý oldukça artmýþtýr. Asya`da 
Çin`den sonra biyogaz tesisi en fazla olan ülke 2,5 

3milyon ile Hindistan`dýr. Ayrýca 2-4 m  hacimlerinde 
16-22 milyon civarýnda biyogaz tesisi yapacak kadar 
kaynaklarýnýn olduðu rakamlarla ortaya çýkmaktadýr 

3 3(10). 3-10m `lük biyogaz tesislerinden günlük 3-10m  
biyogaz üretilmekte ve bununla ortalama bir ailenin 
ýsýnma, aydýnlanma ve piþirme gibi günlük ihtiyaçlarý 
karþýlanabilmektedir.

Afrika ülkelerinde ise biyogaz tesis sayýsý sadece 
yüzler ile ifade edilmektedir (7). Latin Amerika 
ülkelerinde biyogaz tesis kurulum çalýþmalarý son 
zamanlarda hýz kazanmýþtýr fakat yeterli sayýda 
deðildir (10). Rusya, Ukrayna ve Kazakistan`da 
günlük 80 kWh elektrik üretebilecek kadar yüksek 
kapasitelere sahip yüzden fazla biyogaz üretme tesisi 
mevcuttur. Bununla birlikte Ukrayna ithal ettiði 
doðalgaza baðýmlýlýðýný azaltmak için 10 milyon dolar 
civarýnda yatýrým gerektiren 3000 adet biyogaz tesisi 
yapmayý planlamaktadýr (10).

3.Tavuk Atýklarýndan Biyogaz
   Üretilmesi

Atýklardan biyogaz üretimi, anaerobik koþullarda 

çeþitli mikroorganizmalarýn organik maddeleri, enerji 

üretmek ve üremek amacýyla parçalamasý yoluyla 

gerçekleþir. Sonucunda ise metan, karbondioksit eser 

miktarda hidrojen, amonyak, hidrojen sülfür gazlarý ve 

mineralce zengin posa oluþur (15).

Tavuk atýklarý, protein, karbonhidrat ve yaðlardan 

oluþur. Karbonhidratlar atýðýn büyük kýsmýný oluþturur 

ve selüloz, niþasta ve þeker gibi biyoparçalanabilir 

maddelerden oluþur. Proteinler, yüzlerce amino asit 

gruplarýndan oluþur. Yaðlar ise yað asitlerinden 

oluþurlar. Tavuk atýklarýnýn anaerobik arýtýmý iki ana 

bölümde ele alýnabilir. Birincisi, yað, protein ve 

polisakkarit gibi kompleks bileþenlerin fakültatif ve 

anaerobik bakteriler tarafýndan alt bileþenlere 

ayrýþtýrýlmasýna yani hidroliz edilmesidir. Bu faz, asit 

fermentasyonu olarak da adlandýrýlýr ve organik 

asitler, alkoller ve yeni bakteri hücrelerinin oluþtuðu 

fazdýr. Ýkinci faz ise, hidroliz ürünlerinin sýký anaerobik 

koþullarda ve belirli çevresel koþullarda metan 

bakterileri tarafýndan metan ve karbondioksite 

dönüþtürülmesidir. Bu fazda metanojen fazý olarak 

adlandýrýlýr. Metan oluþumu sonrasýnda kalan çamur 

da toprak þar t landýr ýc ý  ve gübre o larak 

kullanýlabilmektedir. Tavuk atýklarý diðer hayvansal 

atýklara göre daha yüksek oranda biyoparçalanabilir 

madde içermektedir. Ayrýca azot oraný da, protein ve 

amino asitten dolayý yüksektir. Bir miktar amonyum 

bakteriler tarafýndan kullanýlsa da fazlasý organik 

maddelerin parçalanmasýný, uçucu yað asidi 

oluþumunu ve metan oluþumunu inhibe etmektedir. 

Aþaðýdaki þekilde genel olarak organik maddelerin 

a n a e r o b i k  o l a r a k  p a r ç a l a n m a s ý  s ü r e c i  

gösterilmektedir.
Cantrell vd. (2008) kümes atýklarýnýn diðer 

hayvansal atýklardan daha fazla parçalanabilir organik 

maddeye sahip olduðunu fakat organik azotça zengin 

olan bu atýklarýn orijinal katý içeriði (%20-25 TKM-

toplam katý madde) ile anaerobik arýtmaya tabii 

tutulmasý durumunda amonyak birikimi sebebiyle 

proses performansýnda azalma olabileceðini 

belirtmektedirler. 
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Quiroga vd. (2010), Ýspanya`nýn kuzeybatýsýnda yer 

alan Asturia bölgesindeki tavuk çiftliklerinden 

topladýklarý tavuk atýklarýnýn, enerji kaynaðý olarak 

kullanýlýp kullanýlamayacaðýný belirleyebilmek için 

atýklarýn fiziko-kimyasal analizini ve kalorifik deðerlerini 

incelemiþlerdir. Kuru bazda yüksek ýsýtma deðerleri 

12.052-13.882kj/kg iken yaþ bazda yüksek nem 

içeriðine göre alt ýsýtma deðerlerinin ortalamasý 

2664kj/kg olarak bulunmuþtur. Atýklarýn içeriði, kümes 

hayvanlarýnýn beslenme amaçlarýna göre deðiþiklik 

göstermekle beraber, mezbaha ve et üretimi tesisleri 

dýþýndaki tesis atýklarýnýn fiziko-kimyasal analizleri 

sonucu ortaya çýkan ortalama nem, TOK (toplam 

organik karbon), UKM (uçucu katý madde), kül, ýsýl 

deðerler, baþlýca organik madde ve metal deðerleri 

Çizelge 3.1`de verilmiþtir.

Çizelge 3.1.Tavuk Atýðýndaki Ortalama Fiziko-kimyasal Analiz Deðerleri (19).

Þekil 3.1. Atýklardan Metan Oluþumu ve Aþamalarý

Bujoczek vd. (2000) tarafýndan yüksek katý madde 
içeriðine sahip tavuk atýklarýnýn kesikli beslemeli 
sistemde biyogaz üretim performansý araþtýrýlmýþtýr. 
Farklý oranlarda taze atýk ile arýtýlmýþ çamur(aþý) 
karýþtýrýlarak, farklý katý madde içerikleri elde edilmiþ 

ove 35 C`de inkübasyon saðlanmýþtýr. Reaktördeki 
organik yükleme arttýkça, organik maddelerin CH `e 4

dönüþüm veriminin azaldýðý belirlenmiþtir. Reaktörün 
kararlý ve stabil çalýþtýðý, en yüksek katý madde içeriði 
%10 olarak tespit edilmiþtir. Metanojenesis fazýnýn 
250mg/L serbest amonyak konsantrasyonuna kadar 

sürdüðü tespit edilmiþtir. Organik azotun amonyak ve 
amonyuma dönüþüm verimi bir çok denemede %62 
ile %80 arasýnda bulunmuþtur (8).

Tavuk atýklarýnýn laboratuvar ortamýnda mezofilik 
okoþullarda (37 C) kesikli sistem ile metan üretimi için 

kuru fermantasyonu denenmiþ ve 254 günlük alýþma 
sürecinden sonra metan elde edilmiþtir. Hesaplanan 
8-14 g A/kg TA gibi yüksek amonyak varlýðýna raðmen, 
toplam 4.4 L/kg TA (31ml/g UKM) hacminde metan 
üretilmiþtir. Yüksek amonyak seviyelerinde ve yüksek 
TKM (%25) içeriðinde bile metanojenik bakterilerin 
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yüksek amonyak konsantrasyonuna alýþmasý, metan 
üretimi ile sonuçlanabilmektedir (1). 

Salminen ve Rintala (2002) hidrolik bekleme 
o

süresinin(HBS) ve yükleme oranýnýn, 31 C`de iþlem 
gören laboratuvar ölçekli yarý sürekli beslemeli bir 
reaktörde, tavuk mezbahasý atýksularýnýn arýtýmý 
üzerindeki etkisini araþtýrmýþlardýr. Parametrelerin 
proses performansý üzerindeki etkisinin oldukça bariz 
olduðu belirlenmiþtir. Anaerobik sistemin, 0.8 kg 

3
UKM/m -gün organik yükleme seviyesine kadar ve 50-
100 günlük HBS aralýðýnda fizibýl olduðu ve spesifik 

3
metan oluþumunun da 0.52-0.55m /kg UKM gibi 
yüksek deðerlerde gerçekleþtiði bulunmuþtur. Bunlarýn 

3yanýnda, 1.0-2.1 kg UKM/m -gün yüklemelerde ve 25-
13 gibi daha kýsa HBS`de, prosesin aþýrý yüklenmeden 
kaynaklanan kýsa ve uzun zincirli uçucu yað asidi 
birikmesinden dolayý inhibe olduðu ve metan oranýnýn 
düþtüðü gözlemlenmiþtir. Salminen ve Rintala (2002), 
baþlanðýçta az miktarda bulunan amonyaðýn reaktör 
çýkýþ suyunda, toplam azotun %55-65 seviyesine 
(3.8g/L) ulaþtýðýný belirlemiþlerdir. TKM ve UKM 
giderimlerinin ise sýrasýyla %76 ve %64 oranýnda 
olduðu tespit edilmiþtir.

oCSTR çýkýþlý tavuk atýðý atýksuyu, 35 C`de, 
anaerobik granüler çamur yataklý 12.3 L`lik bir 
reaktörde, amonyak inhibisyonunun etkisinin 
gözlemlenmesi için kullanýlmýþtýr(18). 1.5-3.5 kg 

3KOÝ/m -gün`e karþýlýk gelen organik yükleme ve 1.5 
3 3günlük HBS`de maksimum biyogaz üretimi 1.2m /m -

gün olarak ve TKOÝ giderimi %70-80 aralýðýnda 
gerçekleþtirilmiþtir. Fakat toplam amonyak azotu(TAA) 
birikiminin metanojenesis fazýnda inhibisyona sebep 
olduðu, ÇKOÝ/TAA oranýnýn bu inhibisyonda anahtar rol 
oynadýðý, pH=8.5-9 aralýðýnda ÇKOÝ/TAA eþik 
deðerinin 2.4(TAA:1250mg/L) olduðu Liu vd. (2012) 
tarafýndan bulunmuþtur.

Tavuk atýksularý ile sentetik atýksuya dýþardan ilave 
edilen NH Cl`nin, metanojen mikroorganizma türleri ve 4

aktiviteleri üzerindeki etkisi Krylova vd. (1997) 
tarafýndan araþtýrýlmýþtýr. Sonuç olarak, 2-10g/L(0.5-
2.6g NH -N/L) arasýndaki NH Cl konsantrasyonlarýnda 4 4

biyogaz ve metan oluþumunun etkilenmediði, fakat 10-
30g/L NH Cl konsantrasyonlarýnda biyogazda %50-60 4

ve metanda %80-90 azalma olduðu gözlemlenmiþtir. 
30gNH4Cl/L (7.8 g NH -N/L) konsantrasyonu üzerinde 4

bütün metanojenik bakteri türlerinde belirli bir azalma 
olduðu, fakat kütlesel olarak %10`luk (kütle/hacim) 
fosforit cevherinin ortama ilave edilmesi ile prosesin 
metan ve biyogaz üretiminin tekrar iyileþtiði ve 
metanojenik türlerin arttýðý rapor edilmiþtir. Ortama 50 g 
NH Cl/L ve üzeri konsantrasyonlarda ekleme 4

yapýlmasý durumunda da sistemin geri dönülemez 
þekilde inhibe olduðu ayrýca belirtilmiþtir (16).

Gelegenis vd. (2007a), sürekli karýþýmlý bir 
oCSTR`de, mezofilik þartlarda (35 C), seyreltilmiþ tavuk 

atýklarý ile peyniraltý suyunun farklý karýþýmlarýnýn 

reaktöre yarý sürekli beslenerek gerçekleþtirdikleri 
deneylerde, herhangi bir kimyasal ilavesine gereksinim 
duyulmadan, peyniraltý suyunun besleme miktarýnýn 
%50`sini  oluþturabi lecek kapasiteye kadar 
arttýrabildiðini ispatlamýþlardýr. Peyniraltý suyunun 
düþük KOÝ deðerine baðlý olarak, karýþýma hacimsel 
olarak %50 oranýnda eklenmesine kadar, biyogaz 
oluþumunda (L/kg UKM) herhangi bir deðiþim 
görülmemiþtir. Fakat peyniraltý suyunun karýþýmdaki 
miktarý %50 oranýný geçtikten sonra, pH ve biyogaz 
oluþumlarýndaki azalmalardan dolayý proseste 
kararsýzlýk meydana geldiði gözlemlenmiþtir. Deneyler 
daha sonra, önceden sadece tavuk atýklarý ile beslemiþ 
olan bir CSTR`de devam ettirilmiþ, besleme atýðýndaki 
KOÝ miktarý deðiþmeyecek þekilde, artan miktarlarda 

opeyniraltý suyu eklemesi yapýlmýþtýr. 35 C`de 18 günlük 
bir HBS ve 4.9 g KOÝ/lL-gün organik yükleme ile 
biyogaz üretiminin %40`lýk bir artýþla 2.2L/L-gün olarak 
gerçekleþtiði bulunmuþtur. Biyogaz miktarýndaki bu 
artýþ, azotça zengin olan tavuk atýðýna göre, peyniraltý 
suyunun kolay parçalanabilir karbonhidrat bakýmýndan 
daha zengin olmasýna ve dolayýsýyla karýþýmýn 
karbon/azot (C/N) oranýnýn arttýrýlmýþ olmasýna 
baðlanabilir (12).

Benzer þekilde, Gelegenis vd. (2007b)`de zeytin 
atýksularý ile seyreltilmiþ tavuk atýksularýnýn farklý 
oranlarýnýn biyogaz üretimi üzerindeki etkisini 
araþtýrmýþlardýr. Çalýþmalar, mezofilik þartlarda 
CSTR`de gerçekleþtirilmiþ, hacimsel olarak %30 zeytin 
atýksuyu miktarýna kadar biyogaz oluþumunda olumlu 
deðiþimler tespit edilmiþ ve herhangi bir kimyasala 
veya zeytin atýksuyunun seyreltilmesine ihtiyaç 
duyulmamýþtýr. Zeytin atýksularýnýn besleme atýðýndaki 
oraný %30 (v/v)`tan fazla olduðu durumlarda ise 
biyogaz veriminde azalmalar olduðu görülmüþtür. 
Sürekli tam karýþýmlý proseste 18 günlük HBS`nde 
yapýlan çalýþmalarda %30`luk karýþýmdaki besleme 
atýðýnýn KOÝ`sý 88gO2/L, organik yükleme miktarý 
4.84gUKM/L-gün olarak belirlenmiþtir. Reaktör bu 
þartlarda hýzlý bir þekilde kararlý duruma gelmiþ ve 
%65(v/v) metan içeriðiyle 1.53L/L-gün biyogaz üretimi 
saðlamýþtýr (13)

Anaerobik proseste optimum besleme içeriði ve 
C/N oraný baz alýnarak büyükbaþ hayvan atýklarý, tavuk 
atýklarý ve buðday saplarý, metan üretim miktarýnýn 
arttýrýlmasý amacýyla ko-fermantasyona tabi 
tutulmuþtur (22). Ko-fermantasyon atýklarýn tek baþýna 
besleme olarak kullanýmýndan daha verimli olmuþtur. 
Hatta, bu üç atýðýn ko-fermantasyonu, sadece tek tür 
h a y v a n s a l  a t ý k  i l e  b u ð d a y  s a p ý n ý n  k o -
fermantasyonundan bile daha sinerjik etki göstermiþtir. 
Kararlý pH ve düþük TAA ve SAA (serbest amonyak 
azotu) konsantrasyonlarýnda 25/1-30/1 arasýndaki C/N 
oranýnýn proses performansý açýsýndan iyi sonuçlar 
verdiði gözlemlenmiþtir. En yüksek metan üretim 
potansiyeli 40:60 (büyükbaþ hayvan atýðý: tavuk atýðý) 
oranýnda elde edilmiþtir (22).
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SONUÇ

Tavuk atýklarý ile ilgili olarak dünyada birçok 
çalýþma yapýlmaktadýr ve bu çalýþmalar geliþerek 
devam etmektedir. Tavuk atýklarýndan daha fazla gaz 
elde etme, daha verimli arýtma çalýþmalarý üzerinde 
çalýþmalar yoðunlaþmaktadýr. Ülkemizde ise sadece 
tavuk atýklarýnýn biyogaz üretme potansiyeli 
belirlenmiþtir. Bu doðrultuda, tavuk atýklarýndan 

biyogaz elde etme çalýþmalarý hýzlandýrýlýp, çevre 
üzerinde yarattýklarý olumsuz etkiler önlenirken, bu 
atýklarýn yenilenebilir bir enerji kaynaðý olarak 
deðerlendirilerek bir an önce uygulamaya geçilmesi; 
uygulamada ki eksikliklerin ve zorluklarýn tespit edilip, 
en verimli koþullarýn belirlenmesi ülkemizin geleceði 
ile ilgili olarak önemli olacaktýr.

KAYNAKLAR

1.Abouelenien, F., Nakashimada, Y., Nishio, N., 2009 
“Dry mesophilic fermentation of chicken manure for 
production of methane by repeated batch culture” Journal of 
Bioscience and Bioengineering : 107 No. 3, 293–295.

2.Angelidaki, I., Karakashev, D., J. Batstone, D., M. 
Plugge, C., J. M. Stams, A., 2011, “Biomethanation and its 
potential”, Methods in Enzymology, volume 494, ISSN 
0076-6879, DOI: 10.1016/B978-0-12-385112-3.00016-0

3.Avcýoðlu, A.O.， Türker, U., (2012) “Status and 
potential of biogas energy from animal wastes in Turkey”, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 16:1557– 
1561

4.Avcýoðlu, A.O., Çolak, A., Türker, U., 2013 
“Türkiye`nin Tavuk Atýklarýndan Biyogaz Potansiyeli”, 
Journal of Tekirdað Agricultural Faculty 10(1):21-28.

5.Baþpýnar, A.B., Türker, M., Hocalar, A., Öztürk, Ý., 
2011, “Biogas desulphurization at technical scale by 
lithotrophic denitrification: Integration of sulphide and 
nitrogen removal”, Process Biochemistry 46 : 916–922

6.Bayrakçý, A.G., Koçar, G., 2012, “Utilization of 
renewable energies in Turkey`s agriculture”, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews 16 : 618– 633

7.Bond, T., Templeton, M.R., 2011, “History and future 
of domestic biogas plants in the developing world”, Energy 
for Sustainable Development 15 : 347–354

8.Bujoczek, G., Oleszkiewicz, J.; Sparling, R., 
Cenkowski, S., 2000, “High Solid Anaerobic Digestion of 
Chicken Manure”, J. agric. Engng Res. (2000) 76, 51-60, 
doi.10.1006/jaer.2000.0529, available online at 
http://www.idealibrary.com

9.Cantrell, K.B., Ducey, T., Ro, K.S., Hunt, P.G., 2008, 
“Livestock waste-to-bioenergy generation opportunities”, 
Bioresource Technology 99: 7941–7953.

10.Deublein, D., Steinhauser, A., 2008, “Biogas :From 
Waste And Renewable Energy Resources”, Wiley-Vch 
Verlag GmbH Co. & KGaA, Weinheim, ISBN 978-3-527-
31841-4, 450p.

11.Font-Palma, C., 2012, “Characterisation, kinetics 
and modelling of gasification of poultry manure and litter: An 
overview” Energy Conversion and Management 53 : 92–98.

12.Gelegenis, J., Georgakakis, D., Angelidaki, I., 
Mavris, V., 2007, “Optimization of biogas production by co-
digesting whey with diluted poultry manure” Renewable 
Energy 32 : 2147–2160.

13.Gelegenis, J., Georgakakis, D., Angelidaki, I., 
Christopoulou, N., Goumenaki, M., 2007, “Optimization of 
biogas production from olive-oil mill wastewater, by co-
digesting with diluted poultry-manure” Applied Energy 84 : 
646–663.

14.Jiang, X., Sommer, S.G., Christensen, K.V., 2011, 
“A review of the biogas industry in China” Energy Policy 39 : 
6073–6081.

15.Kelleher, B.P., Leahy, J.J., Henihan, A.M., 
O`Dwyer, T.F., 2002, “Advances in poultry litter disposal 
technology-a review” Bioresource Technology 83: 27- 36.

16.Krylova, N.I., Khabiboulline, R.E., Naumova, R.P., 
Nagel, M.A., 1997, “The influence of ammonium and 
methods for removal during the anaerobic treatment of 
poultry manure”, J. Chem. T ech. Biotechnol. 70 : 99-105.

17.Lasekan, A., Abu Bakar, F., Hashim, D., 2012. 
“Potential of chicken by-products as sources of useful 
b i o l o g i c a l  r e s o u r c e s ” ,  Wa s t e  m a n a g e m e n t ,  
http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.08.001

18.Liu, Z.G., Zhou, X.F., Zhang, Y.L., Zhu, H.G., 2012, 
“Enhanced anaerobic treatment of CSTR-digested effluent 
from chicken manure: The effect of ammonia inhibition” 
Waste Management 32 : 137–143.

19.Quiroga, G., Castrillón, L., Fernández-Nava, Y., 
Marañón, E., 2010, “Physico-chemical analysis and 
calorific values of poultry manure”, Waste Management 30 
(2010) 880–884

20.Salminen, E.A., Rintala, J.A., 2002, “Semi-
continuous anaerobic digestion of solid poultry 
slaughterhouse waste: effect of hydraulic retention time and 
loading”, Water Research 36 :3175–3182

21.TÜBÝTAK MAM, 2001, “Kümes ve Ahýr Gübrelerinin 
Geri Kazanýlmasý ve Bertarafý”, Çevre Bakanlýðý Projesi

22.Wang, X., Yang, G., Feng, Y., Ren, G., Han, X., 
2012 ,  “Op t im iz ing  feed ing  compos i t i on  and  
carbon–nitrogen ratios for improved methane yield during 
anaerobic co-digestion of dairy, chicken manure and wheat 
straw” Bioresource Technology 120 : 78–83.

23.Weiland, P., 2010, “Biogas production: current state 
and perspectives” Applied Microbiology and Biotechnology, 
85:849–860

24.Yetilmezsoy, K., 2008, Tavuk Çiftliði Atýklarýnýn 
Havasýz Çamur Yataklý Reaktörde Arýtýlabilirliði, Doktora 
Tezi, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Ýstanbul, 235s.

19




