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ÖNSÖZ 

 

1970’lerdeki petrol krizinden günümüze kadar enerji arzının güvenliği ve enerji 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konularındaki politika arayışları giderek 

artan bir öneme sahip olmuştur. Başta ekonomik nedenler olmak üzere 

sürdürülebilir kalkınma, küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyanın karşı 

karşıya kaldığı temel sorunlardır. Önümüzdeki 100 yılda tükeneceği tahmin 

edilen petrol, kömür ve gaz gibi fosil yakıtlara geleceğin enerji kaynakları olarak 

bakılmamaktadır. Bu nedenle yeni ve alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni ve alternatif enerji 

ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye başlanmış 

ve yenilenebilir enerjiye olan ilgi artarak devam etmektedir. Biyoyakıtlar, yeni 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen tarımsal kökenli enerji 

kaynaklarıdır. Biyoyakıtlar ve biyoyakıtlara dayalı enerji sistemleri, gerek 

günümüzde gerekse gelecekteki teknolojik gelişmeler açısından önemli bir 

potansiyel vaat etmektedir.  

Türkiye de petrol ve petrol ürünleri açısından dışa bağımlı bir ülkedir. Özellikle 

enerjide dışa bağımlı olan ülkeler için önemli bir fırsat olan yeni ve yenilenebilir 

enerji kaynakları Türkiye için de önemli bir itici unsur durumuna gelmiştir. 

Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin sayılabilecek 

durumda olmasına rağmen mevcut potansiyelini yeterince kullanamamaktadır. 

Yenilenebilir enerji konusunda çalışmaların hızlı ve yoğun olarak yapılması 

gerekmektedir. Bu sebeple bu tür bilimsel etkinlikler büyük önem kazanmaktadır. 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretebilme potansiyelleri üzerine yapılacak 

çalışmalar, bu alana daha fazla ışık tutacak, söz konusu endüstrilerin daha popüler 

hale gelip daha hızlı büyümesine katkı sağlayacaktır.  

Ülkemizin enerji politikalarının şekillenmesine katkı sağlamak amacıyla Enerji 

Tarımı ve Biyoyakıtlarla ilgilenen üniversitelerden akademisyenler, enstitülerden 

araştırmacılar, sanayiciler, sivil toplum örgütleri ve çiftçilerin bir araya 

getirilmesinin hedeflendiği bu sempozyum ile günümüz enerji bitkilerinin 

üretimi, biyoyakıtların üretimi, biyoyakıtların performans özellikleri, biyoyakıt 

çevre ilişkisi, biyoyakıt ekonomisi ve mevzuatı ile ilgili güncel gelişmeler ele 

alınmıştır. Hedefimiz, araştırma, eğitim ve enerji sektörü bazında birlikteliğin 

sağlanması ve ülkemizde biyoyakıtlar konusunda daha güçlü bir organizasyon 

yapısıyla sorunlara çözüm getirilmesidir. 

 

Dr. Kibar AK 

Düzenleme Kurulu Başkanı 
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ÖZET 

Biyoyakıtlar, yüksek enerji içeriği yanında, yerlilik ve sürdürülebilirlikleri 

nedeni ile ülkemiz açısından önem arz etmektedir. Son yıllarda Yenilenebilir Enerji 

Kanunu çerçevesinde yayımlanan teşvikler ile biyokütlenin, biyoyakıt olarak elektrik 

üretimine yönelik kullanımına hız verilmeye çalışılmıştır. Teşvikler kapsamına uygun 

hammaddelere yönelik birçok biyogaz tesisi başvuruda bulunsa da, oldukça büyük 

potansiyele sahip yakma, gazlaştırma ve pirolize dayalı tesis başvurularının sınırlı 

sayıda kaldığı görülmektedir. Bu çerçevede Merkezimizde, özel sektörün talebi üzerine 

başta tavuk atıkları, pirina, kabuk ve çekirdekler, odunsu atıklar ve saplardan oluşan 

büyük bir potansiyelin değerlendirilmesi amacı ile mevcut yakma, gazlaştırma ve piroliz 

sistemlerinde çeşitli deneysel çalışmalar yürütülmüştür. Bu deneylerin sonucunda 

kavramsal tesis tasarımları, kuruluş ve işletme maliyetleri, çevresel etkileri ve emre-

amadelikleri irdelenmiştir. Bunun yanında Fransa ve Almanya’da yer alan benzer 

tesisler yerinde ziyaret edilerek teknolojileri, yatırım ve işletme ekonomileri ve emre-

amadelikler konusunda bilgiler alınmıştır. Yanma, gazlaştırma ve piroliz ile 

biyoyakıtlardan elektrik üretimi konusunda açık literatürdeki bilgiler incelenerek 

karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Tüm incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda 

ulaşılan bulgular ışığında farklı biyoyakıtlar için farklı teknolojilerin tekno-ekonomik 

analizleri gerçekleştirilerek sonuçlar ortaya konmuştur. Bu çalışma sonucunda, yakma 

teknolojilerinin güvenirliliği ve emre-amadeliği; gazlaştırmanın yüksek verim, teknoloji 

ve ürün çeşitliği; piroliz tekniklerinin de proses avantajları, ürün çeşitliliği ve yüksek 

verimi teknik ve ekonomik avantajları ile birlikte ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, elektrik üretimi, gazlaştırma, piroliz, yakma 

 

THE TECHNOLOGY & ECONOMY POWER GENERATİON FROM 

BIOFUELS 

 

ABSTRACT 

 Biofuels has much importance for our country with their locality and 

sustainability in addition to their energy content. In recent years, incentives published as 

part of the Renewable Energy Law has tried to accelerate the use of biomass as biofuel 

for electricity generation. Although many biogas plants applied for the incentives, a few 

systems based on combustion, gasification and pyrolysis are on the track. In this context 

upon industrial request, our center launched a series of experiment studies with the 

existing pyrolysis, gasification and combustion system in our labs on a number 

available biomass in Turkey. Conceptual plant designs, construction and operation 

costs, environmental impacts and availability issues have been evaluated follow-up to 

the experiments. On the other hand similar plants in France and Germany have been 
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visited to investigate their technology, economics and availabilities. State of the art has 

been also surveyed from open literature on electricity generation with comparisons on 

pyrolysis, gasification and combustion. In the light of all examinations and assessments, 

techno-economic analysis carried out of different technologies for different biofuels. As 

the results of this study, technical and economic advantages of each technology 

demonstrated the safety and high the availability of combustion technology; high 

efficiency, technology and product diversity of gasification; the product variety and 

high efficiency of pyrolysis.  

Keywords: Biomass, electricity generation, gasification, pyrolysis, combustion 

 

 

GİRİŞ 

 Biyokütle, bitkiler ve hayvanlardan sağlanan organik malzemeler olarak 

tanımlanır. Atıklarla ile karıştırılabilmesi açısından uluslararası tanımlaması 

UNFCCC 2005’e göre “Bitkilerden, hayvanlardan ve mikro organizmalar 

kaynaklı fosilleşmemiş ve biyo bozunabilir organik malzemeler. Buna ayrıca, 

tarımsal, orman kaynaklı ve ilişkili endüstrilere ait ürünler, ara ürünler, artıklar 

ve atıklar ile fosilleşmemiş ve biyo bozunabilir endüstriyel ve evsel atıklar da 

dâhildir. Ülkemizde ise 17 Haziran 2016 itibari ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 

sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanunda gerçekleştirilen değişiklikle biyokütle tanımı; 

“İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ 

atıkları, tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden 

ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden 

elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını” ifade 

eder.Biyokütle’nin büyük kısmının lignoselüloz olması durumunda ki bunlar 

genelde ağaçların odunsu kısmı olarak tanımlayabileceğimiz türdendir. Bu tür 

biyokütlelerin biyoyakıt olarak kullanımı ekonomik ve besin kaynağı açısından 

değerlendirildiğinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Nişasta ve şeker içeriği 

olan ancak besin kaynağı dışında kalan biyokütleler ile sanayi ve kentsel 

atıklarda bunlar ile aynı değerde sayılmaktadır.  Biyokütle’nin kaynağı ve 

içeriği incelenerek farklı proseslere ait tasarımının geliştirilmesi açısından önem 

arz etmektedir. Biyokütle dönüşüm teknolojileri farklı biyokütle’lere uygun ve 

farklı ürünlere doğru iki ana yoldan oluşmaktadır. 

a. Biyokimyasal dönüşüm 

b. Termokimyasal dönüşüm. 
 

Bu çalışmada termokimyasal dönüşüm yöntemleri üzerinde 

odaklanılmıştır. Termokimyasal dönüşüm sistemleri biyokütle’nin farklı ortam 

koşullarında ısıtılarak gerçekleşen tepkimeler ile ürünlerin elde edilmesi 

çerçevesinde çalıştırılır. Çalışmamız sırasında Biyokütle içerisindeki kimyasal 

enerjinin elektriğe ve/veya farklı kimyasallara aktarılması üç farklı alt 

teknolojide incelenmiştir. 

a. Yanma 

b. Piroliz 

c. Gazlaştırma 
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Bu tekniklerin dışında doğrudan sıvılaştırma yolu ile sıvı kimyasallar elde 

edilmesi bir başka yöntemdir. Ayrıca kavurma (torrefaction) yöntemi 

kullanılarak biyokütle içeriğindeki enerji yoğunluğunun artırılması, hidrofobik 

olmasının sağlanması ve farklı biyokütlelerin belli bir aralıkta özelliklere sahip 

hale getirilmesi gibi iyileştirmeler ortaya konabilmektedir.  

Ülkemizde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kayıtlarına göre 2016 itibari ile 

yenilenebilir enerji kanunundaki desteklerden (YEKDEM) yararlanan 556 tesis 

bulunmaktadır. Bu tesislerin 388 tanesi rüzgar, 20 si Jeotermal, 106 Rüzgar ve 

42 si biyokütle enerjisine dayalı tesislerdir. Biyokütle tesislerinin 22 tanesi çöp 

gazı, 18’sı biyogaz, 1 adeti yakma sistemine ve 1 adedi ise gazlaştırmaya dayalı 

olduğu görülmektedir. Ayrıca YEKDEM’e kayıtlı olmayan birkaç gazlaştırma, 

yakma ve piroliz tesisi ülkemizde bulunmaktadır. Biyokimyasal yöntemler 

(biyogas, çöp gazı) ile kurulu tesis kapasiteleri 220 MWe üzerinde iken 

termokimyasal yöntemlere dayalı üretim sistemleri 10 MWe ‘tın biraz 

üzerindedir. Ayrıca kurulumu bitmek üzere olan iki yakma ve 1 gazlaştırma 

tesisinde yaklaşık 25 MWe lik bir kapasite öngörülmektedir. 2016 yılı itibari ile 

gerçekleşecek 35 MWe toplam termokimyasal elektrik üretim tesisi biyokütle 

potansiyeli ile karşılaştırıldığında önemli oranda bir kapasitenin açıkta kaldığı 

görülmektedir.  Biyoyakıtlardan elektrik üretiminde YEKDEM tarifesi ile 13.3 

ABD Centi ile 10 yıl süresince alım sağlanmaktadır. Kurulan ünitenin yerlilik 

oranı ile bu rakkam daha da yukarı çıkmaktadır.      

 

YÖNTEM 

 

Piroliz, biyokütle içerisindeki ağır hidrokarbon moleküllerini ısı ile inert 

bir ortamda daha küçük hidrokarbon moleküllerine parçalayarak, sıvı, gaz ce 

katı karbon olan çar üretilmesi sürecidir. Tüm benzer proseslerde olduğu gibi 

sürecin ısı transferi ve hızı çıktı ürünleri etkilemektedir.  

Biyokütle partikülleri piroliz reaktörüne girdikten sonra içerdeki ısı ile 

ışınım ve taşınım etkisi altında sıcaklığı artar. Parçacığın içerisindeki 

inorganikler ve sabit karbon yapılar üzerinde ısı iletimi ve porlar içerisindeki ısı 

taşınımı ile parçacığın dışardan merkeze doğru ısınması gerçekleşir. Bu şartlar 

altında kuruma ve uçucu çıkışı gerçekleşmeye başlar ve por yapılarının müsaade 

ettiği ölçüde yoğuşabilir gazlar (katran) çıkışı tamamlanması ile geriye çar kalır. 

Bu safhaya ilk de kompozisyon aşaması denir. İkinci safhada ise yoğuşabilir 

gaz-gaz fazındaki homojen reaksiyonlar ve gaz, sıvı ve çar arasındaki heterojen 

termal reaksiyonlar ile nihai ürünler oluşur. Piroliz aşaması gazlaştırma 

içerisinde de başlangıç aşamalarında biri olarak yerini alır. Şekil 1 de basit 

piroliz tesisi şeması görülmektedir. 
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Şekil 1. Basit piroliz tesisi şeması 

 
Gazlaştırma prosesi katı formdaki yakıtı yanabilir gaz karışımına (H2, 

CO, CO2, CH4, vs) dönüştürme işlemi olarak tanımlanır. Biyokütle bir reaktör 

içerisinde hava, oksijen, buhar, karbondioksit veya bunların karışımı ile yüksek 

sıcaklıkta (500°C ve üstü) ve basınçta reaksiyona girerek sentez gazına dönüşür. 

Sentez gazı kullanılarak, çeşitli dönüşüm teknikleri ile elektrik, ısı veya çeşitli 

kimyasallar, sıvı yakıtlar ve hidrojen üretilir.  

Katı karbonun %28 kullanılması durumunda %72 mertebesinde ısıl 

kapasite gaza iletilmiş olacaktır. Kömür ve biyokütle içeriğinde karbonun yanı 

sıra hidrojen de bulunmaktadır. Hidrojenin miktarına bağlı olarak modern 

proseslerde yakıt ısısının %75 ila %88 arasındaki kısmının üretilen sentez 

gazına geçmesi beklenir. Elde edilen sentez gazını temizlenme prosesinden 

sonra içten yanmalı motor ile yahut yakarak organik rankin çevrimi (ORC) ile 

elektrik üretimi sağlanır. 

 
Şekil 1. Gazlaştırmadan elektrik üretimi prensip şeması 

 

Yanma, biyokütle’nin yeterli miktarda hava veya oksijen ortamında 

içerdiği başta karbonun tamamen yakılarak ısı olarak kazanılması prosesidir. 
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Yanma yakıt ve kimyasallar eldesinde belli aşamalarda prosesin ısı ihtiyacını 

karşılamak amacı ile kullanılmaktadır. Yanmadan elde edilen ısı ile su buharı 

yahut farklı organik buharlar kullanılarak türbinlerde ve ORC sistemlerinde 

elektrik üretilebilmektedir.   

 

 
 

Şekil 2. Yanmadan elektrik üretimi prensip şeması 

 

İncelenen Sistemler 

Türkiye’de belli bir düzeyde olan biyokütleden elektrik üretimi bilhassa 

Avrupa’da oldukça yaygınlaşmış bir haldedir. Yanma sistemlerine dayalı bir 

çok farklı tipte tesis çalışması sürdürmekte olup yapılan incelemelerde 

verimlerin tesis büyüklüğüne göre %18 ila 24 arasında gerçekleştiği 

görülmüştür. Öte yandan bu tesislerin emre amadeliklerinin % 93 -95 arasında 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çalışma sırasında hali hazırda sınırlı sayıda ticari 

uygulama örneklerinden biri Fransa’da diğeri Almanya’da olan iki gazlaştırma 

tesisi yerinde incelenmiştir. Bu tesislerin verimi %30-34 arasında olup hali 

hazırda emre amadelikleri açısından geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

CHO Power; Fransa Bordeaux’ta bulunan CHO POWER Biyokütle 

gazlaştırma Tesisine sahibi PRM Inc den alınan bilgilere dayanarak; Tesis, 

biokütle ve RDF'in gazlaştırarak ve elde edilen sentetik gaz, gaz motorlarında 

yakılarak elektrik üretilmesi esasına dayanarak kurulmuştur. Gazlaştırıcı, yukarı 

akışlı bir gazlaştırma sistemidir. Atık besleme 8 ton/saat olup, atığın %80’i 

biyokütle, %20’si atıktan türetilmiş yakıttır. Gazlaştırma sonrası çıkan sentetik 

gaz, plazma teknolojisi kullanılarak temizlenmektedir. Tesis, toplam 6 adet 1,1 

MWe gaz motoru ve 6 MWe kapasiteli GE marka bir buhar türbini ile toplam 

12 MWe elektrik kapasitesine göre kurulmuştur. Ancak sadece 2 adet gaz 

motoru şu an sisteme entegre haldedir (2,2 MWe). Şekil 3’de CHO POWER 

Biyokütle Gazlaştırma Tesisine ait proses akım diyagramı ve fotoğraflar 

görülmektedir.  
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Şekil 3. CHO - Power/ Fransa tesisinin genel görüntüsü 

 

SWU Stadtwerke – Almanya; Ulm’de bulunan SWU Energie GmbH 

Biyokütle Gazlaştırma Tesisine bir teknik ziyarette SWU Energie GmbH 

Biyokütle Gazlaştırma Tesisi Proje Müdüründen alınan bilgilere dayanarak; 

Sistem, biokütle (ağaç parçaları-wood chips) gazlaştırarak ve elde edilen 

sentetik gaz, gaz motorlarında yakılarak elektrik üretilmesi esasına dayanarak 

kurulmuştur. Gazlaştırıcı, akışkan yatak bir gazlaştırma sistemidir. Atık besleme 

6,1 ton/saat olup, atığın %100’ü biyokütledir (ağaç parçaları-wood chips). 

Gazlaştırma sonrası çıkan sentetik gaz, biyodizel kullanılarak temizlenmektedir. 

Tesis toplam 2 adet 2,48 MWe gaz motoru ile toplam 4,96 MWe elektrik 

kapasitesine göre kurulmuştur.  Ayrıca tesis 6,4 MW ısı üretmektedir.  Tesisin 

yatırım maliyeti yaklaşık 36 Milyon Avro’dur. SWU Energie GmbH Biyokütle 

Gazlastırma Tesisine ait proses akış diyagramı ve fotoğraflar görülmektedir. 

 

 
Şekil 4. Tesisin akış diyagramı (SWU Stadtwerke - Almanya) 
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Biyokütle Analizleri 

Saha incelemesi sırasında projede toplama havzası olarak planlanan 

Gümüşova/Düzce yöresinden, yakıt olarak kullanılması öngörülen yedi farklı 

biyokütle numunesi analizler için toplanmıştır. Bunu numunelerin tanımlamaları 

aşağıda verilmiştir. 

a) Kullanılmamış besi tavuğu altlığı 

b) 28 gün kullanılmış besi tavuğu altlığı 

c) 41 gün kullanılmış besi tavuğu altlığı 

d) 45 gün kullanılmış ve 3 gün önce araziye terk edilmiş besi tavuğu 

altlığı 

e) Fındık kavuşağı (kurumuş yeşil kabuk)  

f) Fındık budama atıkları  

g) Mısır Sapı 

Bu atıklar, Enerji Enstitüsü Katı Yakıt Analiz Laboratuvarı tarafından 

ayrı ayrı kapta getirildiği şekilde orijinal bazda, hava kuru bazda  (havada 

kurutularak-40 0C etüvde kurutularak) ve kuru bazda (ısıtma ile nemden 

tamamen ari getirilerek) çalışılmıştır. Yapılan analizlerden Kısa Analiz; orijinal 

bazda, hava kuru bazda ve kuru bazda nem, uçucu madde, sabit karbon, kül 

analizleri içermektedir. Ayrıca, toplam kükürt, alt ve üst ısıl değer analizleri 

yapılmıştır. Elemantel analiz ise, kuru bazda karbon, kükürt, azot, oksijen, 

hidrojen ve kül analizlerini içermektedir. Söz konusu numunelere ait orijinal 

bazda kısa analiz sonuçları 

Çizelge 1. Kısa analiz ve toplam kükürt, alt ve üst ısıl değer analiz sonuçları ve 

Çizelge 2’de Elemantel analiz sonuçları sunulmuştur. 

 
Çizelge 1. Kısa analiz ve toplam kükürt, alt ve üst ısıl değer analiz sonuçları 

Analizler Birimi 
Analiz sonuçları (o.b.) 

a b c d e f g 

Nem % ağ. 13,05 28,83 42,24 41,02 20,58 39,46 11,65 

Kül % ağ. 0,57 7,93 8,43 8,49 6,42 1,71 4,07 

Uçucu madde % ağ. 70,85 52,18 41,58 42,29 54,86 47,65 68,56 

Sabit karbon % ağ. 15,54 11,06 7,75 8,19 18,13 11,18 15,71 

Toplam kükürt % ağ. 0,03 0,62 0,52 0,56 0,12 0,03 0,10 

Alt ısıl değer cal/g 3750 2745 2130 2110 3224 2436 3433 

Üst ısıl değer cal/g 4084 3101 2522 2496 3544 2831 11,65 

 

Çizelge 2. Elementel analiz sonuçları 

Analizler Birimi 
Analiz sonuçları (d.b.)                                                                                    

a b c d e f g 

C (Karbon) % ağ. 49,90 44,61 44,39 43,70 47,78 49,28 46,96 

H (Hidrojen) % ağ. 6,19 5,89 6,08 5,68 5,46 6,04 6,04 

N (Azot) % ağ. 0,33 4,08 4,63 3,99 1,04 0,57 0,93 

S (Kükürt) % ağ. 0,04 0,88 0,89 0,96 0,15 0,05 0,11 

Kül % ağ. 0,65 11,14 14,60 14,40 8,09 2,82 4,61 

O (Oksijen) % ağ. 42,89 33,39 29,40 31,27 37,48 41,24 41,35 
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DENEYLER VE SİMÜLASYON 

 

Biyokütle numuneleri kullanılarak TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi Enerji Enstitüsü Yanma / Gazlaştırma Laboratuvarlarından bulunan 

deney sistemleri ile yanma, gazlaştırma, ve piroliz koşullarında test edilmiştir. 

Yanma testleri dolaşımlı akışkan yatakta gerçekleştirilmiş olup elde edilen 

sonuçlar kullanılarak buhar türbini ile elektrik üretilmesi durumu incelenmiştir. 

Ayrıca yanma durumunda atık ısının bölgesel ısıtmada kullanılması da 

çalışmalara dahil edilmiştir. Gazlaştırma çalışmaları, sabit yatak bir reaktör 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sentez gazı sonuçları 

değerlendirilerek bir gaz motorundan elektrik eldesi simüle edilmiştir. Ayrıca 

atık ısının bir organik rankin çevrimi ile ilave elektrik üretilmesi yanında 

bölgesel ısıtma da değerlendirilmiştir. Piroliz deneyleri bir döner fırın 

sisteminde gerçekleştirilmiştir. Sistemden elde edilen bioyağın düşük devirli bir 

içten yanmalı motorda kullanımı varsayıldığından piroliz sistemi azami biyoyağ 

üretimi sağlayacak sıcaklık ve kalma süresi ile işletilmiştir. Çıkan biochar 

kalitesi irdelenerek toprak iyileştirici olarak kullanımı varsayılmıştır. Piroliz 

gazları, sistemin ısı girdisi olarak kullanılması düşünülmüştür. Modelleme 

sırasında ortaya çıkan atık ısı potansiyeli bir ORC sisteminde ve bölge ısıtması 

için kullanılacağı öngörülmüştür. Tüm sistemin büyüklükleri 10 MWth olacak 

şekilde kabul edilmiştir. Aşağıda Şekil 5. Yanma sistemi sonuçları, Şekil 6. 

Gazlaştırıcı Sistem Sonuçları ve Şekil 7. Piroliz sistemi bu sonuçlar verilmiştir.  

  

 
Şekil 5. Yanma sistemi sonuçları 
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Şekil 6. Gazlaştırıcı Sistem Sonuçları 

 

 
Şekil 7. Piroliz sistemi 

 
 

SONUÇLAR 

 

Literatür, mevcut kurulu sistemleri yerinde incelemeleri, biyokütle 

analizleri, TÜBİTAK MAM'da bulunan sistemler ile yapılan deneyler ve proses 

simülasyonları sonucunda tekno ekonomik analiz gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen önemli sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 Yanma sistemleri gazlaştırma ve pirolize göre yüksek oranda emre 

amadelik sağlamaktadır. Bu durum ekonomik yapılabilirlikte önemli bir 

avantaj sağlamaktadır. 

 Gazlaştırma ve piroliz sistemleri yanıcı ve patlayıcı prosesler 

içerdiğinden birim tesis maliyeti patlamadan korunma, otomasyon 

sistemleri ve reaktör imalat standartları nedeni ile yanmaya göre daha 

yüksek maliyet ile sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistemler daha yüksek 

teknoloji ürünü olduğundan nitelikli teslimatçı sorunu bulunmaktadır.  

 Gazlaştırma ve piroliz sistemi ürün çeşitliliği sunmaktadır. Biochar 

pazarı gelişmekte olmak ile birlikte gelir olarak elektriğin üzerine 0.7 
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ila 0.8 arasında artış sağlayabilecektir Kül içeriği daha düşük 

biyokütlelere ait biocharlarının getirisi daha yüksek olacaktır. Biyoyağ 

eldesi ise ilerde kurulabilecek bir iyileştirme ünitesi ve uygun mevzuat 

ile petrol fiyatlarının artışına karşı ulusal bir kaynak sağlama 

potansiyeli sunmaktadır. 

 Kirleticiler açısından deneyler sırasında herhangi bir sorun 

bulgulanmamıştır. Mevcut sistemler ile hali hazırdaki mevzuata ve 

yakın gelecekte geçerli olacak mevzuata uygun çalışmanın mümkün 

olduğu görülmüştür. Sera gazı emisyonları açısından yapılabilecek bir 

anlaşma ile ilave getiri bulunması öngörülmektedir. 

 Biyokütle maliyetine bağlı olarak değişmek ile birlikte 30 ila 50 Dolar / 

ton aralığında yanmanın geri ödeme süresi 2.5 ile 4 yıl arasında, piroliz 

tesisi biochar kalitesine göre 50 Dolarlık bir pazar bulması halinde 3 ila 

5 yıl, gazlaştırma sistemi ise 3,2 ila 5,5 yıl arasında geri ödeme süresi 

sunmaktadır. Biyokütlenin ücretsiz olması durumunda yanmada 2 yıl 

altı, diğer sistemler için 2 yılın biraz üstü olduğu değerlendirilmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’de biyokütleden elektrik üretiminin mevcut durumu ve 

gelecekteki beklentiler değerlendirilmiştir. Türkiye'de günümüzde aktif durumda olan 

68 adet Biyokütle Elektrik Santrallerinin (BES) toplam kurulu gücü 338,66 MW'dır. 

BES kurulu gücünün Türkiye’nin elektrik kurulu gücüne oranı %0,46’dır. BES’lerden 

2015 yılında yaklaşık olarak 1612 GWh elektrik üretilmiştir. Biyokütle elektrik 

üretiminin toplam tüketime oranı yaklaşık %0,62’dir. Türkiye’de aktif durumda bulunan 

BES’lerin 25 adedi çöp gazı elektrik üretim santralidir (ÇGS). ÇGS’lerinin kurulu 

güçleri toplamı 141,68 MW’dır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2015-

2019 yılları için hazırlanmış olan stratejik planda, BES için kurulu gücü 2017 yılı için 

540 MW, 2019 yılı için 700 MW olarak öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, elektrik üretimi, Türkiye. 

 

 

PRESENT STATUS AND FUTURE PROSPECT OF ELECTRICITY 

GENERATION BY BIOMASS IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

The main objective of the present study was to evaluate the present status and 

future prospect of electricity generation by biomass in Turkey. Today there are 68 

Biomass Electricity Plant (BEP) in Turkey and the total installed capacity of 338.66 

MW. The ratio of the total installed capacity of biomass power plants to Turkey's 

electricity installed capacity is 0.46%. The annual electricity generated from biomass 

power plants is approximately 1612 GWh in 2015. The rate of electricity generation 

from the biomass to the total electricity consumption of Turkey is approximately 0.62%. 

According to Ministry of Energy and Natural Resources (MENR) by a strategic plan for 

the years 2015 to 2019, the installed power values for biomass electricity generation are 

projected to be 540 MW and 700 MW for the years of 2017 and 2019, respectively. 

Keywords: Biomass, electricity generation, Turkey. 

 

GİRİŞ 

Fosil enerji kaynaklarının atmosferde oluşturduğu kirliliğin farkına 

varılması, fosil kaynaklı yakıt rezervlerinin sınırlı olması ve birçok ülkede 

özellikle 1973 enerji krizinden sonra petrol kökenli enerji kaynaklarının yerine, 

çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına (biyokütle, güneş, rüzgar, 

hidroelektrik ve jeotermal enerji) yönelik çalışmalar yoğunlaşmıştır. 

javascript:var%20win=top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DWINE87SBW8QON%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dhhozturk%2540cu.edu.tr','Compose',800,600,'yes');
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375650573900096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375650573900096
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Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan, çevreyi koruyan ve 

kirletmeyen ve tüm dünyada oldukça güncel olan enerji kaynaklarından birisi de 

biyokütle enerjisidir. Biyokütle enerjisi; tarımsal atıkları, şehirsel atıkları, 

yakacak odun, hayvansal atıklar ve biyolojik kaynaklardan türetilmiş diğer 

yakıtları içerir. Uluslararası Enerji Ajansının tanımlamasına göre “biyokütle”; 

biyolojik orijine sahip ve enerji üretimi için kullanılabilecek materyal olarak 

tanımlanmaktadır. Biyokütle tanımı içerisinde ele alınabilecek materyaller ise 

ağaçlar, bitkiler, tarımsal ve ormansal atıklar, gıda ve meyve suyu işleme 

atıkları, hayvansal atıklar, hayvan gübresi, atık su arıtma çamurları ve evsel katı 

atıkların organik fraksiyonu olarak sıralanabilir. 

Biyokütle enerjisinin geçmişi diğer bütün enerji kaynaklarından daha 

eskidir. Biyokütle enerji kaynakları içerisinde en eski ve bilineni odun olup 

kullanımı ateşin bulunuşuna kadar uzanmaktadır. Biyokütle enerjisi dünyada 

kömür ve petrolden sonra en büyük birincil enerji kaynağıdır ve dünya 

nüfusunun yarıdan fazlası birincil enerji kaynağı olarak biyokütle 

kullanmaktadır. 1973 yılında dünya yıllık toplam birincil enerji arzının (6111 

MTEP’nin) %10,6’sı biyokütleden karşılanırken, 2009 yılında yıllık toplam 

birincil enerji arzının (12150,19 MTEP) yaklaşık %10,2’si (1238 MTEP), dünya 

toplam enerji tüketiminin (8353 MTEP) ise yaklaşık %12,9’u (1078 MTEP), 

OECD ülkelerinde 2009 yılı toplam birincil enerji arzının (5237,72 MTEP) 

%4,7’si (241,82 MTEP) ve toplam enerji tüketiminin (3582 MTEP) %4,7’si 

(168,4 MTEP) biyokütle enerjisinden karşılanmıştır. AB ülkeleri 2020 yılına 

kadar toplam enerji tüketiminde biyokütlenin payını iki katına ve toplam 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payını ise %20’ye çıkarmayı hedeflemişlerdir 

(IEA, 2011).  

Toplam enerji tüketimi dikkate alındığında ise biyokütlenin payı OECD 

ülkelerinde ve AB’de %5 civarındadır. Türkiye’de ise kendi enerji kaynakları 

arasında enerji üretiminde biyokütlenin payı %10,9’dur. Türkiye birincil enerji 

arzında biyokütlenin payı %2,9, toplam nihai enerji tüketimindeki payı ise 

%3,9’dur (ETKB, 2013). Yirmi birinci yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politikaları 

Organizasyonu (REN21) raporuna göre, dünyada yenilenebilir enerji üretim 

kapasitesi, 2015 yılında bir önceki yıla göre %9 oranında artarak 1849 GW 

düzeyine yükselmiştir. Böylece, dünyada yenilenebilir enerji üretim 

kapasitesinde geçen yıl yaklaşık 147 GW artış kaydedilmiştir. Geçen yıl küresel 

elektrik üretim kapasitesinin %28,9'u yenilenebilir enerjiden karşılanmıştır. 

Yenilenebilir enerji kapasitesine en büyük katkı %77 ile güneş ve rüzgar 

enerjisinden gelmiştir. Bu iki kaynaktan toplam 113,5 GW kurulu güç işletmeye 

alınmıştır. Söz konusu dönemde sırasıyla 28 GW hidroelektrik, 5 GW biyokütle 

ve 0,3 GW da jeotermal enerji santrali devreye alınmıştır.  

Bu çalışmada, Türkiye’de biyokütle enerjisinden elektrik üretiminin 

mevcut durumu ve gelecekteki beklentiler değerlendirilmiştir. 
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TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ  

 

Türkiye’de elektrik üretimi fosil yakıtlara dayalı olarak yapılmaktadır. 

Elektrik üretimi, üretimdeki paylarına göre sırasıyla; doğalgaz, hidroelektrik, taş 

kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgâr, motorin ve fuel-oil gibi sıvı yakıtlar 

jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile yapılmaktadır.  

2015 yılında elektrik üretimimizin, %37,8'i doğal gazdan, %28,4'ü 

kömürden, %25,8'i hidrolikten, %4,4'ü rüzgârdan, %1,3'ü jeotermalden ve 

%2,2’si diğer kaynaklardan sağlanmıştır. Türkiye elektrik kurulu gücü yerli ve 

ithal kaynak bazında incelendiğinde, 2004 yılında yerli kaynak kullanılan 

kurulu güç 19 413 MW (%52,9), ithal kaynak kullanılan santrallerin kurulu 

gücü ise 17 331 MW (%47,1) olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Haziran ayı sonu 

itibariyle, yerli kaynak kullanılan kurulu güç miktarı 38 529 MW (%53,8), ithal 

yakıt kullanılan santrallerin kurulu gücü ise 33 075 MW (%46,2) düzeylerine 

ulaşmıştır (ETKB, 2016). 20142015 yılı Haziran ayı sonu arasındaki süreçte, 

yerli ve yabancı kaynak kullanılan santrallerin kurulu güçleri miktarı artarken, 

bu miktarların toplam kurulu güce oranlarında önemli bir değişme olmamıştır. 

Türkiye’de devletin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği desteğin de 

etkisiyle, yenilenebilir enerji kaynağı kurulu gücü 2015 yılında %13 artmıştır. 

2014 yılı Aralık dönemine göre; biyokütle, jeotermal, hidrolik, rüzgâr, güneş 

gibi yenilenebilir kaynaklı santrallere 3 657,61 MW ilave kurulu güç katılırken, 

aynı dönemde fosil yakıtlı santrallerin kurulu gücü ise sadece 10 MW artmıştır 

(Çizelge 1). Fosil yakıtlı santrallerin çok az artış göstermesinin en önemli 

nedenlerinden biri, ekonomik ömrünü dolduran veya piyasa koşulları gereği 

kapatılmak zorunda kalınan doğalgaz ya da çok yakıtlı termik santrallerin 

bulunmasıdır. 2014 yılı sonunda %40 olan yenilenebilir enerji santrali payı 

2015 yılı sonunda %45,87 düzeyine yükselmiştir. 

 
Çizelge 1. Türkiye’de Elektrik Kurulu Gücü Karşılaştırması (ETKB, 2015) 

Elektrik Üretim Santrali 

Kurulu Güç  

(MW) 
Değişim 

(%) 
2014 yılı 2015 yılı 

Hidroelektrik Santrali (HES) 23 641 25 868 +9,42 

Doğalgaz Elektrik Santrali (DES) 21 476 21 222 -1,18 

Termik Elektrik Santrali (TES) (Yerli linyit)  8 573 9 023 +5,25 

Termik Elektrik Santrali (TES) (İthal kömür)  6 064 6 064 0 

Termik Elektrik Santrali (TES) (Diğer) 5 401 5 193 -3,84 

Rüzgâr Elektrik Santrali (RES) 3 630 4 503 +24,07 

Jeotermal Elektrik Santrali (JES) 405 635 61 +56,94 

Biyogaz/Biyokütle Elektrik Santrali (BES) 288 401 +39,23 

Güneş Elektrik Santrali (GES) 40 249 +519,29 

Toplam 69 516 73 163 +5,2 

 

Türkiye’de son bir yılda (Mayıs 2015-Nisan 2016) elektrik üretiminin 

kaynaklara dağılımı Çizelge 2’de verilmiştir. Toplam elektrik üretiminde doğal 

http://www.enerjiatlasi.com/
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gazın payı %35,76 ile en yüksek düzeyde olup, doğalgazı %25,84 değeri ile 

hidrolik kaynaklar izlemektedir. Hidrolik kaynaklar dışındaki yenilenebilir 

enerji kaynaklarından 12385,12 GWh değeri ile en yüksek düzeyde (%4,64) 

rüzgârdan elektrik üretilmiştir. Belirtilen tarihler arasındaki son bir yıllık 

dönemde, jeotermal kaynaklardan 1577,57 GWh elektrik üretilmiş olup, toplam 

elektrik üretimindeki payı %0,59 düzeyindedir. 

 
Çizelge 2. Türkiye’de Son Bir Yılda Elektrik Üretiminin Kaynaklara Dağılımı (www.enerjiatlasi.com) 

Enerji Kaynağı 
Elektrik Üretimi 

(GWh) 

Toplam Üretimdeki Payı 

(%) 

Doğalgaz 95 413,53 35,76 

Hidrolik 68 933,28 25,84 

İthal kömür 40 399,96 15,14 

Taş kömürü ve linyit 35 857,83 13,44 

Diğer termik 4 414,77 1,65 

Rüzgâr 12 385,12 4,64 

Jeotermal 3 486,72 1,31 

Biyogaz 1 577,57 0,59 

 

TÜRKİYE’DE BİYOKÜTLEDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ 

 

Biyokütle Potansiyeli 

Biyokütle kaynaklarını karadan denize kadar her yerde bulmak 

mümkündür. Doğal olarak yetişen kaynakların yanı sıra son yıllarda bu kaynağı 

yetiştiricilik yoluyla elde etmeye yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Biyokütle 

kaynakları olarak; enerji bitkileri ve kısa döngülü enerji ormanları, tarımsal ve 

bitkisel artıklar, hayvansal artıklar, orman ürünleri ve artıkları, endüstriyel 

artıklar, belediye katı artıkları, kanalizasyon artıkları ve sucul bitkiler 

kullanılmaktadır. 

Türkiye, 2015 yılı verilerine göre 23,949 milyon hektar işlenen tarım 

alanı ile tarımsal potansiyeli zengin olan bir ülkedir. Tarım alanlarının 15,738 

milyon hektarında tarla bitkileri, 3,284 milyon hektarında meyve ve 0,809 

milyon hektarında ise sebze üretimi yapılmaktadır (TUİK, 2015). Tarımsal 

üretim alanlarında yaygın olarak tahıllar, yağlı tohumlar ve yumrulu ürünler 

yetiştirilmektedir. Bu ürünler arasında üretim alanına bağlı olarak en fazla atık 

miktarı, mısır buğday ve pamuk yetiştiriciliğinden açığa çıkmaktadır. Toplam 

kullanılabilir atık içerisinde mısır %31,72, buğday %27,01 ve pamuk %16,12 ile 

en fazla paya sahip başlıca ürünlerdir. Bölgeler içerisinde tarla ürünleri 

artıklarının toplam ısıl değeri açısından en büyük pay, 57 PJ ve %25 oran ile 

Akdeniz Bölgesine aittir. Türkiye’de tarımsal artıkların yıllık toplam enerji 

eşdeğeri 50-65 MTEP düzeyindedir. Ülkemizde enerji üretmek amacıyla 

kullanılabilir tarımsal atıkların miktarı 13 milyon ton civarındadır ve bu 

artıkların ısı enerjisi değeri yaklaşık olarak 228 PJ’dur (Başçetinçelik ve ark., 

2009). Ülkemizde hayvansal atıklardan teorik potansiyeli; kümes hayvanları 

için 401,5 milyon m3/yıl, küçükbaş hayvanlar için 852,6 milyon m3/yıl, 

http://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/dogalgaz
http://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/hidroelektrik
http://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/jeotermal
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büyükbaş hayvanlar 1354,2 milyon m3/yıl olmak üzere toplam 2,6 milyar m3/yıl 

biyogaz üretilebilir. Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin biyogaz potansiyelinin 1,4-

2,0 milyon TEP/yıl olduğu tahmin edilmektedir (Kaya ve Koç, 2014). 

 

Biyokütle Elektrik Kurulu Gücü 

Türkiye’de mevcut biyokütle elektrik santralleri Çizelge 3’de 

verilmiştir. Türkiye'de günümüzde aktif durumda olan 68 adet BES’nin toplam 

kurulu gücü 338,66 MW'dır. Biyokütle elektrik santrallerinin toplam kurulu 

gücünün Türkiye’nin elektrik kurulu gücüne oranı %0,46’dir. Biyokütle elektrik 

santrallerinden 2015 yılında yaklaşık olarak 1612 GWh elektrik üretilmiştir. 

Biyokütle elektrik üretiminin toplam tüketime oranı yaklaşık % 0,62’dir. 

Türkiye’deki toplam 68 adet BES’in tamamının şebeke bağlantısı 

bulunmaktadır. Türkiye’de aktif durumda bulunan BES’lerin 25 adedi Çöp Gazı 

Elektrik Üretim Santralidir. Çöp Gazı Elektrik Üretim Santrallerinin kurulu 

güçleri toplamı 141.68 MW’dır. Çöp Gazı Elektrik Üretim Santralleri; Adana, 

Aksaray, Amasya, Ankara (2), Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, 

Hatay, İstanbul (3), Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli (2), Konya, Malatya, Tokat, 

Trabzon ve Uşak illerinde bulunmaktadır. BES’lerinin 8 adedi Atık Isı Elektrik 

Santrali olup, kurulu güçleri toplamı 70.56 MW’dır. Atık Isı Elektrik 

Santralleri; Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Konya ve Mersin (2), 

Bunların dışında Sincan-Ankara’da 11 MW kurulu gücünde Biyokütle 

gazlaştırma tesisi bulunmaktadır. 

İstanbul’da bulunan Ortadoğu Enerji firmasına ait Odayeri Çöp Gazı 

Santrali Türkiye’deki en büyük kurulu güçteki (28 MW) BES’dir. Çizelge 3’de 

verilen Türkiye’de kurulu güç bakımından ilk 10 BES’in kurulu güçleri toplamı 

166,92 MW’dır. Diğer 58 BES’in kurulu güçleri toplamı ise 171,74 MW’dır. 

Kurulu güçleri 21-30 MW aralığında olan 3 adet BES; 11-20 MW aralığında 

olan 6 adet BES, 5-10 MW 15 adet BES, 1-5 MW aralığında olan 30 adet BES 

ve 0,1-1 MW aralığında olan 14 adet BES aktif durumdadır.  
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   Çizelge 3. Türkiye’de Mevcut Biyokütle Elektrik Santralleri (www.enerjiatlasi.com) Çizelge 3. Türkiye’de Mevcut Biyokütle Elektrik Santralleri (www.enerjiatlasi.com) 

No Biyokütle Elektrik Santrali (BES)  İl Firma 

Kurulu 

Güç 

(MW) 

1) Odayeri Çöp Gazı Santrali İstanbul Ortadoğu Enerji 28 

2) Mamak Çöplüğü Biyogaz Tesisi Ankara ITC Katı Atık Enerji 25 

3) Çadırtepe Biyokütle Santrali Ankara ITC Katı Atık Enerji 23 

4) Sofulu Çöplüğü Biyogaz Santrali Adana ITC Katı Atık Enerji 16 

5) Akçansa Çimento Atık Isı Santrali Çanakkale Enerjisa Elektrik 15 

6) Kömürcüoda Çöplüğü Biyogaz Santrali İstanbul Ortadoğu Enerji 14 

7) Eti Alüminyum Atık Isı Elektrik Santrali Konya Cengiz Enerji 13 

8) Eti Maden Bandırma Atık Isı Santrali Balıkesir Eti Maden 12 

9) 
ITC-KA Sincan Biyokütle Gazlaştırma 

Tesisi 
Ankara ITC Katı Atık Enerji 11 

10) Bağfaş Gübre Fabrikası Biyogaz Santrali Balıkesir 
Bağfaş Gübre 

Fabrikası 
9,92 

11) Hamitler Çöplüğü Biyogaz Santrali Bursa ITC Katı Atık Enerji 9,8 

12) Çimsa Atık Isı Santrali Mersin Enerjisa Elektrik 9,56 

13) Batıçim Atık Isı Santrali İzmir Batıçim Batı Anadolu 9 

14) 
Prokom Pirolitik Yağ ve Pirolitik Gaz 

Tesisi 
Erzincan Prokom Madencilik 7,04 

15) 
Aksaray OSB Gübre Gazı Elektrik 

Santrali 
Aksaray 

Sütaş Süt Enfaş 

Enerji 
6,4 

16) Şanlıurfa Biyokütle Enerji Santrali Şanlıurfa Full Force Enerji 6,24 

17) Avdan Biyogaz Tesisi Samsun Avdan Enerji 6 

18) Modern Biyokütle Enerji Santrali Tekirdağ Eren Enerji 6 

19) Trakya Yenişehir Cam Atık Isı Santrali Bursa 
Trakya Yenişehir 

Cam 
6 

20) 
Kayseri Çöplüğü Biyogaz Elektrik 

Santrali 
Kayseri Her Enerji 5,78 

21) 
Konya Aslım Çöplüğü Elektrik Üretim 

Santrali 
Konya ITC Katı Atık Enerji 5,66 

22) Gaziantep Çöp Gazı Gaziantep CEV Enerji 5,66 

23) 
Batısöke Söke Çimento Atık Isı Elektrik 

Santrali 
Aydın 

Batısöke Söke 

Çimento 
5,34 

24) Kocaeli Çöplüğü Biyogaz Santrali Kocaeli Ortadoğu Enerji 5,09 

25) Ovacık Biyogaz Enerji Santrali Kırklareli Işıt Biyokütle 4,8 

26) Hasdal İstanbul 
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi 
4,02 

27) Afyon Biyogaz Enerji Santrali Afyonkarahisar Afyon Enerji 4,02 

28) Gönen Biyogaz Tesisi Balıkesir 
Gönen Yenilenebilir 

Enerji 
3,62 

29) Belka Çöp Gazı Biyogaz Ankara 
Ankara Büyükşehir 

Belediyesi 
3,2 

30) ITC-KA Elazığ Çöp Gazı Santrali Elazığ ITC-KA Enerji 2,83 

31) 
İskenderun Çöp Gazı Elektrik Üretim 

Tesisi 
Hatay Novtek Enerji 2,83 

32) Trabzon Rize Çöp Gazı Santrali Trabzon 2M Elektrik Üretim 2,83 

33) Konya Atıksu Biyogaz Santrali Konya 
Konya Büyükşehir 

Belediyesi 
2,44 

34) 
Malatya BŞB Çöp Gazı Elektrik Üretim 

Santrali 
Malatya 

Malatya Büyükşehir 

Belediyesi 
2,4 

35) Arel Enerji Biyokütle Tesisi Afyonkarahisar Arel Enerji 2,4 

36) Manavgat Çöp Gazı Santrali Antalya Arel Enerji 2,4 

37) Senkron Efeler Biyogaz Santrali Aydın Senkron Grup 2,4 

38) Mauri Maya Bandırma Biyogaz Santrali Balıkesir Mauri Maya 2,33 

39) Tokat Çöpgazı Elektrik Üretim Santrali Tokat Tokat Belediyesi 2,3  
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40) Karacabey Biyogaz Tesisi Bursa 

Sütaş Süt Enfaş 

Enerji 
2,13 

41) Bandırma Edincik Biyogaz Santrali Balıkesir Telko Enerji 2,13 

42) Eses Enerji Biyogaz Santrali Eskişehir 
Eskişehir Büyükşehir 

Bel. 
2,04 

43) 
Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Biyogaz 

Sant. 
Mersin 

Mersin Büyükşehir 

Belediyesi 
1,9 

44) Albe Biyogaz Santrali Ankara Era Grup 1,81 

45) GASKİ Atıksu Biyogaz Elektrik Santrali Gaziantep 
Gaziantep 

Büyükşehir Bel. 
1,66 

46) Karma Gıda Biyogaz Santrali Sakarya Karma Gıda 1,49 

47) Polatlı Biyogaz Tesisi Ankara 
Polres Elektrik 

Üretim 
1,47 

48) Aksaray Çöp Gazı Elektrik Santrali Aksaray ITC Katı Atık Enerji 1,42 

49) Karaman Biyogaz Tesisi Karaman 
Karaman 

Yenilenebilir Enerji 
1,41 

50) Pamukova Katı Atık Biyogaz Santrali Sakarya Biosun Pamukova 1,4 

51) Uşak Çöpgazı enerji Santrali Uşak Uşak Belediyesi 1,2 

52) 
Amasya Çöp Gazı Elektrik Üretim 

Santrali 
Amasya 

Boğazköy Elektrik 

Üretim 
1,2 

53) Ekim Grup Gübre Gazı Konya Ekim Grup Elektrik 1,2 

54) Bolu Çöplüğü Biyogaz Santrali Bolu CEV Enerji 1,13 

55) Kırıkkale Çöp Gazı Enerji Santrali Kırıkkale Zarif Enerji Üretim 1 

56) Sigma Suluova Biyogaz Tesisi Amasya 
Sigma Elektrik 

Üretim 
1 

57) Kemerburgaz Çöplüğü Biyogaz Santrali İstanbul Ekolojik Enerji 0,98 

58) Hayat Biyokütle Elektrik Üretim Santrali Kocaeli Hayat Enerji 0,96 

59) Adana Batı Atıksu Biyogaz Santrali Adana 
Adana Büyükşehir 

Belediyesi 
0,8 

60) Adana Doğu Atıksu Biyogaz Santrali Adana 
Adana Büyükşehir 

Belediyesi 
0,8 

61) Beypazarı Biyogaz Tesisi Ankara Derin Enerji Üretim 0,79 

62) Frito Lay Gıda Biyogaz Santrali Kocaeli Frito Lay Gıda 0,7 

63) Frito Lay Gıda Kojenerasyon Santrali Mersin   0,66 

64) Kumkısık Çöplüğü Biyogaz Santrali Denizli Bereket Enerji 0,64 

65) Sezer Bio Enerji Antalya Kalemirler Enerji 0,5 

66) 
Atıksu Arıtma Tesisi Biyogaz Elektrik 

Sant. 
Denizli 

Denizli Büyükşehir 

Belediyesi 
0,48 

67) Solaklar İzaydaş Çöp Gazı Kocaeli 
Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi 
0,33 

68) Cargill Tarım Bursa Bioenerji Santrali Bursa Cargill Tarım 0,12 

TOPLAM KURULU GÜÇ 338,66  
 

SON GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 

 

Türkiye, enerji arz güvenliğini esas alan bir enerji politikası 

uygulamaktadır. Bu politikayla, yerli kaynaklara öncelik verilerek kaynak 

çeşitliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzındaki 

payının arttırılarak hem enerji ve doğal kaynaklar alanındaki faaliyetlerin 

çevreye duyarlı bir şekilde sürdürülmesi hem de petrol ve doğal gaz alanlarında 

kaynak çeşitliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğinin sağlanabilmesi, kaynakların 

etkin kullanılabilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından öne çıkan bir 

belirleyicidir. Örneğin doğal gazın ithal edilen bir kaynak olması nedeniyle dış 

ticaret açığındaki payının yüksek olmasının yanı sıra tedarik riskinin de 

bulunmasından dolayı, doğal gazın elektrik enerjisi üretimindeki payının dönem 
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sonuna kadar %38 seviyelerine indirilmesi hedeflenmektedir. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2015-2019 yılları için hazırlanmış olan stratejik 

planda, BES için kurulu gücü 2017 yılı için 540 MW, 2019 yılı için 700 MW 

olarak öngörülmektedir (EPDK, 2015). 

Ülkemizde son yıllarda biyokütle enerjisi konusunda önemli atılımlar 

gerçekleşmektedir. 2010 yılında yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kanununa 

(YEK) göre biyokütleden üretilebilecek elektriğin kWh ücreti 0,133 $ olarak 

garanti edilmiştir. Ülkemizde 8 Ocak 2011 tarihli ve 27809 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yenilenebilir enerji kaynaklarına 

kaynak türüne ve yerlilik oranına göre teşvik verilmesi (YEKDEM) 

düzenlenmiştir. 

2016 yılı EPDK-Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması 

(YEKDEM) verilerine göre ülkemizde biyogazdan elektrik üretim tesisi lisansı 

almış 42 adet işletme bulunmaktadır. Bu tesislerden 22 adedi çöp gazı ve atıksu 

artıma tesisi iken, tarımsal atık işleyen tesis 20 adettir. Biyogazdan elektrik 

üretim tesisi lisansı almış işletmelerin elektrik üretim için kurulu güçleri toplam 

203,719 MWe değerindedir. Bu tesislerden 2015 yılında toplam 960 056,555 

MWh enerji üretilmiştir (Onursal, 2016). 

YEKDEM mekanizmasından yararlanan tesis sayısı ve kapasite ülke 

geneline göre çok düşük kalmaktadır. 2014 yılında YEKDEM kapsamında 

üretim yapan santrallerin üretimlerinin ülke üretimine oranı ülke üretimine oranı 

%2,3 seviyesindedir. YEKDEM kurulu güç dağılımında biyokütle enerjisi 

kurulu gücü %8 düzeyindedir (Şekil 1a). 2014 yılı üretimi önceki seneye göre 

yaklaşık bir buçuk kat artarak 5,8 TWh’e ulaşmıştır. YEKDEM üretiminin 

kaynaklara dağılımında (Şekil 1b), biyokütle %16 oranında yer almaktadır 

(EPDK, 2014).  
 

 

            a) Kurulu güç dağılımı                             b) Üretimin kaynaklara dağılımı     

 

Şekil 1. 2014 yılında YEKDEM kurulu gücü ve üretiminin kaynaklara dağılımı 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Birincil enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ülkemizin sahip olduğu 

kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması hem sürekliliğin hem de düşük 

maliyetli enerji arzının kilit bileşenleridir. Kaynak çeşitliliği, hem kaynak 

tipinde hem de ithal edilen kaynağın sağlandığı ülkede çeşitliliği kapsamaktadır. 

Bu bağlamda, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve enerji 

kaynaklarımızın öne çıkarılması ülke ekonomisi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Türkiye coğrafi konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle yenilenebilir 

enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Bu kaynaklardan en yüksek 

düzeyde yararlanmak hem enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak hem de yeni 

istihdam oluşumuna zemin hazırlayacaktır. 

Yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesi ve yapılan düzenlemeler ile bu 

kaynakların kullanımı teşvik edilmekte ve sektör yatırımcılarının ilgisi 

sayesinde gün geçtikçe gelişmektedir. Türkiye’de, diğer ülkelerdekine benzer 

şekilde, proje lisansı karşılığında yerel üretim ve içerik kullanımı karşılığında 

özel ekonomik bölgeler geliştirmelidir. Ancak, mevcut durumda düşük seviyede 

olan teşviklerin artırılması, tarım sektöründe bu kaynakların kullanıma yönelik 

ifadelerin yer alması sağlanmalıdır.  

Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, dalga ve akıntı gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarında hem elektrik üretimi hem de ısı üretimi 

açısından önemli bir potansiyelimiz bulunmaktadır. Ancak bu potansiyelin tam 

anlamıyla hayata geçmesi için finansman olanaklarının geliştirilmesi, mevzuatın 

güncellenmesi, iletim altyapısının güçlendirilmesi ve yatırımcı farkındalığının 

arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde biyogaz teknolojisinin 

yaygınlaşması için koşullar uygun durumdadır. Çözülmesi gereken bir atık 

sorunu ve aynı zamanda bir enerji darboğazı yaşanmaktadır. Biyogaz teknolojisi 

aynı anda birçok farklı kazanımları sağlaması nedeniyle ülkemiz için önemli bir 

fırsattır.  
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ÖZET 

Biyoetanol üretiminde hammadde olarak kullanılan şeker pancarı, mısır, buğday 

vb. gibi temel bazı tarım ürünlerinin fırsat maliyetleri ve fiyatlarında meydana gelen 

değişimlerin biyoetanol üretim maliyeti üzerine etkileri Türkiye’de henüz yeterince 

bilinmemektedir. Bu sebeple bu araştırmada, biyoetanol üretim maliyet unsurları ile 

birim üretim maliyetlerinin belirlenmesi ve hammadde fiyatlarında meydana gelen 

değişimin biyoetanol maliyeti üzerine etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Araştırma verileri Türkiye’de biyoetanol üretimi gerçekleştiren üretim tesislerinden 

bireysel mülakatlar yoluyla ve daha önce yapılmış çalışmalar ile ilişkili kurum ve 

kuruluşlardan elde edilmiştir. Maliyet unsurlarının ortaya konulması ve birim üretim 

maliyetlerinin hesaplanmasında maliyet analizi, hammadde fiyatlarının maliyetler 

üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasında ise senaryo analizi kullanılmıştır. Araştırma 

bulguları, biyoetanol birim üretim maliyetinin Çumra Şeker Biyoetanol Üretim 

Tesisinde 2.50 TL/litre, TARKİM’de 2.84 TL/litre ve TEZKİM’de 2.76 TL/litre 

olduğunu göstermiştir. Hammadde masrafının birim üretim maliyeti içindeki payı; 

hammaddesi gıda atığı olan şeker pancarı melasından üretilen biyoetanol üretim 

tesisinde % 28.55 iken, hammaddesi mısır-buğday karışımı olan TARKİM’de %44.81 

ve hammaddesi buğday olan TEZKİM’de %44.87’dir. Araştırma sonuçları ayrıca 

hammadde fiyatlarında meydana gelen değişimin biyoetanol üretim maliyetlerini önemli 

düzeyde etkilediğini ve fırsat maliyetinin biyokütle tedarikini güçleştirdiğini 

göstermiştir. Araştırma bulgularına dayanarak Türkiye’de biyoetanol üretiminin 

ekonomik sürdürülebilirliği için destekleyecek politika ve stratejilerin takip edilmesi ve 

mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, biyoetanol, üretim maliyeti, biyokütle fiyat değişim

 

 

EFFECTS OF BIOMASS PRICE VARIATION ON THE PRODUCTION COST 

OF BIOETHANOL IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

The link between the variation in price of raw material used in bioethanol 

production such as sugar beet, maize, wheat and bioethanol production cost have not 

clear yet in Turkey. Therefore, the purposes of the study were to calculate the 

production cost of bioethanol and to explore the changes in bioethanol cost associated 

with price variation of raw material. The research data were collected via personal 

interviews from active bioethanol plants in Turkey. The results of previous studies and 

documents of related institutions and organizations were also used. The study followed 

classical cost analysis approach to calculate production cost. Scenario analysis was 

performed when exploring the effect of raw material prices on bioethanol production 
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cost. Research findings showed that production cost per litre bioethanol of Çumra, 

TARKİM and TEZKİM were 2.50 TL, 2.84 TL and 2.76 TL, respectively. The share of 

raw material expenses in bioethanol cost per litre varied associated with the crops used 

in the process.  When bioethanol produced by using the sugar beet molasses, it was 

28.55%, while that of corn-wheat mixture and corn were 44.81% and 44.87%, 

respectively.  The research results also showed that the changes that occur in raw 

material prices significantly affected the bioethanol production cost and opportunity 

cost of crops created difficulties in biomass supply. Implementing the suitable policies 

and strategies and making the necessary arrangements in legislation would enhance the 

economic sustainability of bioethanol production in Turkey. 

Keywords: Biomass, bioethanol, production costs, biomass price variation 
 

 

GİRİŞ 

 

Biyoetanol hammaddesi şeker pancarı, mısır, buğday ve odunsular gibi 

şeker, nişasta veya selüloz özlü tarımsal ürünlerin fermantasyonu ile elde edilen 

ve benzinle belirli oranlarda harmanlanarak kullanılan alternatif bir yakıttır. 

Üretimi nişastanın önce şekere, daha sonra da şekerin doğrudan fermente 

edilmesiyle biyoetanole dönüştürülmesi ile sağlanır. 

Dünya biyoetanol üretimi 84 milyar litre olup, dünyada üretilen 

biyoyakıtların %77’sini oluşturmaktadır (EIA, 2015a). Biyoetanol üretiminin 

%91’i Amerika kıtasından, %5’i Avrupa kıtasından, %4’ü Asya ve Okyanusya 

kıtasından sağlanmaktadır. Afrika ve Avrasya Kıtalarında ise %1’den daha az 

olmak üzere biyoetanol üretimi vardır. ABD, Brezilya, Çin, Kanada ve Fransa 

dünya biyoetanol üretiminde ilk beş ülkedir. Dünyada biyoetanol tüketiminin 

%87’si Amerika kıtasında, %8’i Avrupa kıtasında, %5’i Asya ve Okyanusya 

kıtasındadır. Biyoetanol tüketiminde, üretiminde olduğu gibi Avrasya ve Afrika 

kıtaları %1’lik dilimin altındadır (EIA, 2015b). Dünya biyoetanol tüketiminde 

yer alan ilk beş ülke ABD, Brezilya, Çin, Kanada ve Almanya’dır (ISO, 2015).  

Dünya biyoetanol sektöründeki bu gelişim, biyoetanol konusunda yapılan 

bilimsel çalışmalara da ivme kazandırmıştır. Biyoetanol üretiminin teknik yönü 

ile ilgili çalışmalar tatmin edici düzeye ulaştıktan sonra, araştırmalar biyoetanol 

üretiminin ekonomik yönüne yoğunlaşmıştır. Yapılan çalışmalar öncelikle 

biyoetanol üretim tesisi kurulumunun  fizibilitesine yönelmiştir (Kaylen ve ark., 

2000; USDA, 2006a; Littlewood ve ark., 2012). Biyoetanolün ekonomik 

yönünü araştıran diğer bazı araştırmacılar ise biyoetanol maliyetinin 

biyoetanolün elde edildiği biyokütle ve üretim teknolojisi seçimine göre 

gösterdiği değişime odaklanmıştır (Chin ve H’ng, 2013; Wang ve ark., 2012). 

Benzer şekilde Whims (2002), Amerika’da biyoetanol maliyetinin mısırdan elde 

edilen susuzlaştırılmış ve sulu biyoetanolün işletme kapasitesi arttıkça 

azaldığını ortaya koymuştur. Diğer taraftan Nguyen ve Prince (1996), 

Avustralya için şeker kamışından tatlı sorgumdan üretilen biyoetanolün 

petrolden daha pahalı olduğunu ve işletme kapasitesi azaldıkça masrafların 

azaldığını tespit etmiştir. Son yıllarda biyoetanol konusunda yapılan çalışmalar 

biyoetanol işletmeciliğinin karlılığına, biyoetanol üretim ve ticaret politikalarına 
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ve biyoetanol üretiminin çevresel boyutuna yönlenmiştir (Hoogoveen ve 

arkadaşları, 2009; Elbehri ve ark., 2013; Urbanchuk, 2015).  

Türkiye’de biyoetanol sektöründeki mevcut durum dünyadaki seyrinden 

oldukça farklıdır. Biyoetanol sektörü Türkiye için henüz yeni gelişen bir 

sektördür. Türkiye’de faaliyet gösteren 3 firma hammadde olarak şeker pancarı, 

buğday ve mısır kullanarak yılda ortalama 162 milyon litre biyoetanol 

üretmektedir. Bunun 76 milyon litresi yakıt biyoetanolüdür. Üretilen yakıt 

biyoetanolünün %92’si yurt içinde benzinle harmanlanılarak kullanılmakta 

geriye kalan %8’i ihraç edilmektedir (TAPDK, 2015). Biyoetanol konusunda 

yapılan araştırmalar ise sınırlı düzeydedir ve son 10 yılda gerçekleştirilmiştir. 

Günümüze kadar Türkiye’nin biyoetanol potansiyelini ortaya koyan 

(Karaosmanoğlu, 2006; Melikoğlu ve Albostan, 2011), alternatif yakıt kaynağı 

olarak biyoetanolün genel özelliklerini, üretim sürecini, üretimi için gerekli olan 

hammaddeleri inceleyen çalışmalar yapılmıştır (Bengisu, 2014; Adıgüzel, 

2013). Biyoetanol üretiminin ekonomik yönüyle ilgili çalışmalar ise Türkiye 

gündemine henüz yeni girmiştir. Akalın ve Seyrekbasan (2015) Türkiye 

biyoetanol politikalarını dünya politikalarıyla karşılaştırmıştır. Ar (2012) 

Türkiye’de biyoetanol kullanım zorunluluğunun ekonomide yaratacağı etkileri 

makro açıdan incelemiştir. Hatunoğlu (2010) ise biyoyakıt politikalarının tarım 

sektörüne etkilerini; gıda güvencesi, tarımsal çevre, çiftçi gelirleri ve kırsal 

kalkınma alt konularıyla ortaya koymaya çalışmıştır. Diğer taraftan Koçtürk 

(2011) farklı özellikte biyoetanol-benzin karışımlarını yakıtların motorlarda 

kullanımının çevresel ve ekonomik yönden değerlendirmiş ve çalışması 

sonucunda hammadde maliyeti açısından en ekonomik karışım oranının E5 ve 

en ekonomik hammaddenin şeker pancarı olduğunu ifade etmiştir. Oruç (2008), 

şeker pancarından biyoetanol üretim maliyetini Eskişehir Şeker- Alkol Fabrikası 

örneğiyle incelemiş, biyoetanol maliyetinin benzinin giriş fiyatının üzerinde 

olduğunu tespit etmiştir. Türkiye’de hali hazırda üretim yapan biyoetanol 

tesislerinin ölçeklerini, üretim süreçlerini ve başlangıç sermayesini dikkate 

alarak biyoetanol üretim maliyetini ortaya koyan ve hammadde fiyatlarındaki 

değişimin maliyetler üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu sebeple bu araştırmada Türkiye’de biyoetanol üretiminde maliyet unsurlarını 

ortaya koymak ve hammadde fiyatlarındaki değişimin biyoetanol üretim 

maliyeti üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.   

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırma verileri, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. biyoetanol 

fabrikası ile yapılan görüşmelerden ve daha önce yapılmış çalışmalardan elde 

edilmiştir.  

Biyoetanolün maliyeti nispi satış değerleri yöntemine göre hesaplanmıştır 

(Kıral ve Kasnakoğlu, 1999). Biyoetanol üretim maliyetleri şeker pancarı 

melası, şeker pancarı (%16.5 sakkaroz), buğday ve mısırın hammadde olarak 

kullanıldığı üretimler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Ayrıca biyoetanol 
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üretiminde TARKİM’in buğday+mısır karışımı ve Konya Şeker Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’nin şeker pancarını şeker üretiminde kullandıktan sonra geriye 

kalan şeker pancarı melasını kullanması da dikkate alınarak maliyet 

hesaplanmıştır. 

Biyoetanolün birim maliyeti hesaplanırken üretim tesislerinin sabit 

masrafları, değişken masrafları ve üretim sürecinde elde edilen yan ürünler olan 

karbondioksit, sıvı organik gübre ve DDGS (Dried. Distillers Grains with 

Solubles) dikkate alınmıştır. Biyoetanol tesislerinin sabit masraflarını; tesisin 

amortismanı, borç faizleri, iş gücü ve idari masrafları ve vergileri 

oluşturmaktadır. Değişken masraflarını ise hammadde, enzim, maya, kimyasal, 

denatürant, tamir, bakım, nakliye, su elektrik ve diğer masrafları 

oluşturmaktadır.  

Biyoetanol üretim maliyetinin en önemli değişken masraf unsuru olan 

hammadde masrafları, biyoetanol tesislerinin bulunduğu illerde, 2014 yılı 

itibariyle ilgili hammaddenin çiftçi eline geçen fiyatlarıyla, kullanılan toplam 

hammadde miktarlarının çarpılmasıyla elde edilmiştir. Kullanılan toplam 

hammadde miktarı biyoetanol üretim tesislerinin üretim kapasitelerine göre 

aşağıda belirtilen hammaddenin biyoetanole dönüşüm oranları yardımıyla 

hesaplanmıştır (Çizelge 1). Hammaddeden üretilen, şeker ve yan ürünleri, 

karbondioksit ve organik sıvı gübre miktarları Konya Şeker Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’den alınan beyanlardan, DDGS miktarı ise USGC (2012)’den alınmıştır. 

Hammaddelerden üretilen biyoetanolün ve yan ürünlerin fiyatları ise piyasa 

fiyatlarını temsil etmektedir. 

 
Çizelge 1. Hammaddenin biyoetanole dönüşüm oranları (Oruç, 2008) 

Hammadde Hammadde miktarı (gr) Etanol miktarı (gr) 

Sakkaroz 100 45-47 

Ş.pancarı melası 100 20-24  

Mısır 100 40-42 

Buğday 100 36-38 

 

Nakliye masrafları, biyoetanol üretim tesislerinin hammaddeye olan 

uzaklığına, hammaddeyi taşıma aracına ve taşıdığı hammadde miktarına bağlı 

olarak her tesis için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

Su fiyatları biyoetanol tesislerinin bulunduğu her ilin Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğünden, elektrik fiyatları ise tesislerin bulunduğu illere 

göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden alınmıştır. Biyoetanol 

üretiminde kullanılan su, elektrik, enzim, maya, kimyasal ve denatürasyon 

miktarları ise daha önce yapılmış çalışmalardan elde edilmiştir (Hofstrand, 

2012). 

Biyoetanol üretim tesisinin başlangıç yatırımı, 84 milyon litre kapasite 

için, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin beyanına dayanarak 15 milyon TL 

olarak alınmıştır. Diğer tesislerin başlangıç yatırımları norm değerler 

kullanılarak ortaya konulmuştur. Tesisin ekonomik ömrü 15 yıl olarak alınmıştır 

(Hofstrand, 2012).  
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İşgücü masrafları ise, bir biyoetanol üretim tesisinde bulunması 

muhtemel olan, kimya mühendisi, kimyager, yönetici ve idareci, laboratuvar 

çalışanları ve işçiler olmak üzere, tesislerin kapasitelerine göre sayıları ve aldığı 

ücretleri varsayımlarla hesaplanmıştır.  

Genel idare giderleri toplam değişken masrafların %3’ü alınarak 

hesaplanmıştır. Döner sermaye faiz oranı Ziraat bankası 2014 yılı tarıma dayalı 

sanayi yatırım kredisi faizi (%13) esas alınarak hesaplanmıştır.  Sabit sermaye 

faizinin hesaplanmasında reel faiz oranı (%5) kullanılmıştır.  

Hammadde fiyatındaki değişiminin biyoetanol maliyeti üzerine etkisinin 

ölçülmesinde senaryolardan yararlanılmıştır. Senaryolarda kullanılan farklı 

hammaddelerin fiyatları %5, %10, %20, %30, %40 ve %50 oranında arttığı ve 

azaldığı varsayılarak, biyoetanol maliyetinin ne ölçüde değiştiği hesaplanmıştır. 

Daha sonra doğrusal regresyon analizinden yararlanılarak, hammadde 

fiyatındaki değişimin, biyoetanol maliyeti üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. 

Her bir hammadde içi hesaplanan biyoetanol maliyeti (TL/kg) modelin bağımlı 

değişkeni olarak alınmıştır. Şeker pancarı melası, şeker pancarı, buğday ve 

mısır fiyatları ise regresyon modellerinin bağımsız değişkeni olarak 

kullanılmıştır.  Biyoetanol birim üretim maliyetinin, hammadde fiyatındaki 

değişime göstermiş olduğu hassasiyet elastikiyet yardımıyla ortaya 

konulmuştur. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Biyoetanol üretiminde maliyet unsurları ve birim üretim maliyeti 

Araştırma bulguları biyoetanol üretim maliyetinin üretimde kullanılan 

biyokütleye bağlı olarak değiştiğini göstermiştir (Çizelge 3). Bir ton şeker 

pancarı melasından 464 litre biyoetanol, 5.71 litre sıvı organik gübre ve 85.71 

litre sıvı karbondioksit üretilmektedir. Şeker pancarı melasından üretilen bir 

litre biyoetanolün maliyeti 3.62 TL’dir. Hammadde masrafı toplam masrafların 

%51’idir (Çizelge 2). Şeker pancarındaki %16.5’lik sakkarozun tamamı 

biyoetanol üretiminde kullanılırsa, bir ton şeker pancarından 75.9 litre 

biyoetanol elde edilmektedir. Hammadde masrafı toplam masrafların %53’ünü 

oluştururken bir litre biyoetanol 3.83 TL’ye üretilmektedir. Şeker pancarından 

şeker ürettikten sonra arta kalan şeker pancarı melasından biyoetanolün 

üretildiği bütünleşmiş üretim sisteminde bir litre biyoetanolün maliyeti 2.50 

TL’dir ve hammadde masrafı toplam masrafların %29’unu oluşturmaktadır 

(Çizelge 2). Karbondioksitin litresi şeker pancarından veya melasından sırasıyla 

0.15 TL ve 0.16 TL’ye üretilmektedir. Şeker pancarı bazlı biyoetanol üretiminin 

yan ürünü olan organik sıvı gübre maliyetleri ise şeker pancarı melasından elde 

edilirse daha düşük olmaktadır. Organik sıvı gübre, şeker pancarı melasından 

4.53 TL’ye elde edilirken, şeker pancarından 4.79 TL’ye elde edilmektedir. 

Şeker üretimiyle bütünleşmiş biyoetanol üretiminde karbondioksit ve organik 

sıvı gübrenin litresi sırasıyla 0.01 ve 0.35 TL’ye elde edilmektedir (Çizelge 3). 
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Bir ton mısırdan 460 litre, bir ton buğdaydan 380 litre biyoetanol elde 

edilmektedir. TARKİM’in buğday mısır karışımından biyoetanol üretiminde, 

karışımın %20 buğday+%80 mısırdan oluştuğu varsayımı altında 1 litre 

biyoetanol 2.84 TL’ye mal olmaktadır. Bu süreçte elde edilen yan ürünler olan 

karbondioksit 0.12 TL ve DDGS 0.55 TL maliyetle üretilmektedir. Hammadde 

olarak mısır ve buğday kullanıldığında, bir litre biyoetanol sırasıyla 2.81 TL ve 

2.95 TL maliyetle üretilmektedir. Nişasta bazlı bir ton hammaddeden 300 kg 

DDGS (yem katkı maddesi) ve 164 litre karbondioksit üretilmektedir.  

Karbondioksit mısırdan ve buğdaydan üretildiğinde 0.12 TL’ye elde 

edilmektedir (Çizelge 3).  

Biyoetanol yalnızca mısırdan üreten TEZKİM’in hammadde masrafları 

biyoetanol maliyetinin %45’ini oluşturmaktadır. Bir litre biyoetanolü 2.76 

TL’ye, karbondioksiti 0.12 TL’ye ve yem katkı maddesi olan DDGS’yi 0.53 

TL’ye üretmektedir (Çizelge 3).  

 

Hammadde fiyatlarındaki değişimin biyoetanol maliyeti üzerine etkisi 

Araştırma sonuçları hammadde fiyatlarında meydana gelen değişimin 

biyoetanol maliyeti üzerine önemli etkilerinin olduğunu göstermiştir. 

Biyoetanol üretim maliyetlerinin fiyat değişimine en fazla hassasiyet gösterdiği 

hammadde şeker üretimiyle bütünleşmiş bir şekilde şeker pancarı melasından 

üretimde kullanılan melastır. Bu üretim sisteminde melas fiyatlarında meydana 

gelecek %10’luk artış, biyoetanol üretim maliyetinde %2.8’lik artışa neden 

olmaktadır. Biyoetanol üretiminin gösterdiği hassasiyet açısından diğer 

hammaddeler mısır, mısır-buğday karışımı, melas ve şeker pancarı olarak 

sıralanmaktadır. Mısır ve mısır buğday karışımı fiyatlarında meydana gelecek 

%10’luk artış, biyoetanol üretim maliyetinde %4.5’lik artışa neden olmaktadır. 

Biyoetanol maliyetinin hassasiyetinin yüksek olduğu bir diğer hammadde 

buğdaydır. Buğday fiyatında meydana gelecek %10’luk bir artış, biyoetanol 

üretim maliyetinde %4.8’lik artışa neden olmaktadır.  Melas ve şeker pancarı 

fiyatlarında meydana gelecek %10’luk artışlar, biyoetanol maliyetinde sırasıyla 

%5.1 ve %5.3 artışa yol açmaktadır (Çizelge 4). 
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Çizelge 2. Bir ton hammaddeden üretilen biyoetanolün üretim masrafları  

Maliyet unsurları 

 

Hammadde 

Şeker 

pancarı 

melası 

Şeker 

pancarı1 

Şeker 

pancarı2 

Mısır 

TEZKİM 

Mısır 

TARKİM 

(%80) 

Buğday 

TARKİM 

(%20) 

Değişken masraflar (TL) 

Hammadde 464.00 160 18.08   650.00 650.00 630.00 

Enzimler 72.00 22.80 7.59 138.00 138.00 114.00 

Mayalar 7.20 2.28 0.76 13.80 13.80 11.40 

Kimyasallar 69.60 22.04 7.34 133.40 133.40 110.20 

Denatürasyonlar 98.40 31.16 10.37 188.60 188.60 155.80 

Tamir-bakım 18.00 5.70 1.90 34.50 34.50 28.50 

Nakliye 0.93 0.93 0.93 1.54 2.11 1.95 

Su 0.49 0.16 0.05 3.12 2.04 1.69 

Elektrik 46.27 14.65 4.88 88.69 88.69 73.26 

GİG 24.72 8.68 1.83 40.26 39.32 32.48 

DSF 53.56 18.80 3.97 87.24 85.20 70.38 

Sabit masraflar (TL)    

Amortisman 28.57 9.05 3.01 36.32 54.43 44.97 

Sabit sermaye faizi 21.43 6.79 2.26 27.24 40.83 33.73 

İşgücü masrafları  2.98 0.94 0.31 3.96 3.76 3.11 

Vergiler 0.47 0.15 0.05 2.00 1.90 1.57 

Toplam değişken 

masraflar 
855.17 287.19 57.70 1379.15 1375.66 1229.66 

Toplam sabit masraflar 53.45 16.93 5.63 69.51 100.92 83.37 

Toplam masraf (TL) 908.62 304.12 63.34 1448.66 1476.57 1313.03 

Ürünler 

Biyoetanol (bin TL) 960.00 304.00 101.20 1840.00 1840.00 1520.00 

DDGS (bin TL) - - - 232.50 232.50 232.50 

CO2 (bin TL) 28.57 9.05 3.01 27.77 27.77 27.77 

Sıvı gübre (bin TL) 14.49 4.59 1.53 - - - 

Kristal şeker (binTL) - - 337.35 - - - 

Küp şeker (bin TL) - - 150.60 - - - 

Sıvı şeker (bin TL) - - 210.84 - - - 

Melas (bin TL) - - 9.78 - - - 

Karma yem (bin TL) - - 81.33 - - - 

Toplam üretim değeri 1003.06 317.63 895.65 2100.27 2100.27 1780.27 
 

Çizelge 3. Bir ton hammaddeden üretilen biyoetanolün üretim maliyeti 

Maliyet unsurları (TL) 

Hammadde 

Şeker 

pancarı 

melası 

Şeker 

pancarı1 

Şeker 

pancarı2 

Mısır 

TEZKİM 

Mısır(%80) 

Buğday (%20) 

TARKİM 

Biyoetanole düşen toplam masraf (TL)* 869.62 291.06 63.34** 1269.14 1259.09 

Üretilen biyoetanol miktarı (lt) 240 76 25 460 444 

Birim biyoetanol maliyeti (TL/lt) 3.62 3.83 2.50 2.76 2.84 

Birim CO2 maliyeti (TL/lt) 0.15 0.16 0.01 0.12 0.12 

Birim sıvı gübre maliyeti (TL/lt) 4.53 4.79 0.35 - - 

Birim DDGS maliyeti (TL/kg) - - - 0.53 0.55 
* Hammadde maliyeti biyoetanol üretim değeri oranına göre paylanmıştır. 

** Hammadde maliyeti biyoetanol üretim değeri oranına göre paylanıp, diğer masraflarla toplanmıştır. 
Şeker pancarı1: şeker pancarındaki sakkarozun tamamının kullanılması durumu 

Şeker pancarı2: şeker üretiminden kalan şeker pancarı melasının kullanılması durumu. 
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Çizelge 4. Hammadde fiyatlarındaki değişimin biyoetanol maliyetine etkisi 

 Katsayı 
Standart 

hata 
t değeri p Elastikiyet 

Mısır  

(TEZKİM) 

Sabit 1.521 0.001 1108.337 0.001  

0.449 Mısır fiyatı 1.905 0.002 939.546 0.001 

Mısır (TARKİM) 
Sabit 1.583 0.002 661.826 0.001  

0.438 Mısır fiyatı 1.892 0.004 535.521 0.001 

Buğday (TARKİM) 
Sabit 1.532 0.001 1132.155 0.001  

Buğday fiyatı 2.252 0.002 1092.477 0.001  

0.481 
Karışım 

Sabit 1.574 0.003 612.084 0.001 

Karışım fiyatı 1.961 0.004 513.265 0.001  

0.446 
Melas 

Sabit 1.766 0.012 150.669 0.001 

Melas fiyatı 3.996 0.024 164.793 0.001  

0.512 
Şeker pancarı 

Sabit 1.814 0.001 1252.447 0.001 

Ş.pancarı fiyatı 12.602 0.009 1450.304 0.001  

0.527 Şekerle bütünleşmiş 

biyoetanol üretimi 

Sabit 1.801 0.006 315.568 0.001 

Melas fiyatı 4.398 0.034 128.420 0.001 0.282 

 
Tartışmalar 

Hammadde masrafının toplam masraf içindeki yüksek payından dolayı, 

biyoetanol maliyetleri hammadde masraflarında meydana gelen değişime bağlı 

olarak değişmektedir. Araştırma sonuçları biyoetanolün en düşük maliyetle 

mısırdan elde edildiğini, daha sonra buğdaydan, daha sonra şeker pancarı 

melasından ve en yüksek maliyetle şeker pancarından üretilmekte olduğunu 

göstermiştir. Türkiye’de sadece mısır kullanarak biyoetanol üreten TEZKİM 

biyoetanolü 2.76 TL’ye üretmektedir. Buğday (%20) ve Mısır (%80) 

karışımından biyoetanol üreten TARKİM ise biyoetanolü 2.84 TL’ye 

üretmektedir. Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise şeker pancarından şeker 

ve şeker ürünleri üretiminden arta kalan melasla 2.50 TL’ye biyoetanolü 

üretmektedir. Hammadde fiyatlarında meydana gelecek değişimin biyoetanol 

maliyetlerine ne oranda yansıdığı da, hammaddenin biyoetanole dönüşüm oranı 

ve biyoetanol maliyetleriyle doğru orantılıdır.  Mısır ve buğday ithalatı yapılan 

Türkiye koşullarında yan ürün olarak yem katkı maddesi(DDGS) ve 

karbondioksit üretilse bile, bu ürünleri biyoetanol hammaddesi olarak 

kullanmak konusu, gıda güvenliği açısından dikkate alınmalıdır. Bunun yerine 

gıda atığı olan şeker pancarı melasını değerlendirerek biyoetanole dönüştürmek 

daha karlı görünmektedir.  

Türkiye’de biyoetanolün benzinle karışım oranı yasal olarak %5 olmasına 

rağmen ÖTV indirimi ancak %2’lik karışım oranına uygulanmaktadır. 

Hâlihazırda mısırdan 2,76 TL’ye, mısır-buğday karışımından 2.84 TL’ye, şeker 

pancarı melasından 2.50 TL’ye biyoetanol üretilirken, %2 oranının üzerindeki 

karışımlarda ÖTV ve KDV’nin eklenmesiyle biyoetanol maliyeti oldukça 

artacaktır. Bu nedenle Türkiye’de ÖTV indirimi uygulanan biyoetanol karışım 

oranı arttırılmalıdır. Hâlihazırda biyoetanol üreten 3 tesis ve biyoetanol alımı 

yapan tek büyük firma (PO) bulunmaktadır. Biyoetanol sektöründe tam rekabet 

piyasası oluşturulmalıdır. Teknolojik ve mali altyapı tamamlandıktan sonra belli 

oranlarda biyoetanol kullanım zorunluluğu getirilmelidir. 
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Biyoetanol üretim tesisleri için kuruluşta; yer seçimi ve alet-makine alımı 

aşamalarında sağlanacak hibe programları veya düşük faizle kredi kullandırma, 

dış ticarette vergi muafiyetleri veya indirimleri biyoetanol üretimini 

artırabilecektir.  Sektörde var olan veri eksikliği probleminin giderilmesi 

sağlıklı analizlerin yapılmasına olanak sağlayabilecek ve sektörün etkin 

çalışmasına katkı sağlayabilecek çalışmaların yapılmasını hızlandırabilecektir. 

Biyoetanol üretiminde kullanılan hammaddelerin üretiminde etkinliğin 

sağlanması ve ölçek sorunun giderilmesi Türkiye tarımının yapısal problemi 

olan küçük ölçekli üretimin sebep olduğu yüksek maliyeti düşürerek biyoetanol 

maliyetini azaltabilecek ve biyoetanol üretimini yaygınlaştırabilecektir.  
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ÖZET 

Biyokömürleştirme (torrefaction); oksijensiz ortamda, 250-350 °C sıcaklık 

aralığında, 10 ile 60 dakika bekleme sürelerinde gerçekleştirilen termal bir prosestir. Bu 

proses sonucu biyokütleden elde edilen biyokömürler; düşük nemli, kolay nem almaz,  

öğütülebilen ve enerji yoğunluğu artırılmış birer yakıt haline gelmektedirler. Pulverize 

kömür yakma santrallerinde ve çimento değirmenlerinde kömürle birlikte 

yakılabilmekte, gazlaştırma sistemlerinde yakıt olarak kullanılabilmekte, küçük/orta 

ölçekli biyokütle yakıcılarda yakılabilmektedir. Bu bildiride; TÜBİTAK ARDEB 1003 

programı kapsamında desteklenen “Dolaşımlı Akışkan Yatak Yakma Sisteminde Linyit 

ve Biyokömürün Oksijence Zengin Ortamda Yakılması” adlı projede yapılan 

çalışmaların bir kısmı sunulmuştur. Proje kapsamında Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi 

Enstitüsünde Türkiye’de ilk defa 5 kg/saat sürekli yakıt beslemeli bir biyokömür üretim 

sistemi tasarlanarak kurulmuştur. Bu sistemle orman kökenli biyokütle olan kızılçam, 

farklı sıcaklık aralığında (225-350 oC) ve farklı biyokömürleşme sürelerinde (5-30 dak)  

biyokömürleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Ege Üniversitesi Kimya Bölümü’nde 

bulunan yüksek sıcaklık retordu ile kesikli koşullarda (225- 350 °C, 5-120 dak) yapılan 

biyokömürleştirme deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen biyokömürler; 

enerji ve kütle verimlilikleri, ısıl değerleri, H/C ve O/C değerleri açısından 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Pilot ve laboratuvar ölçekli denemelerde elde edilen 

biyokömürler birbirleriyle benzer özellikler göstermişlerdir. Her iki sistemde de enerji 

yoğunluğu, enerji ve kütle verimliliklerin bakımından 300 °C sıcaklık ve 30 dakika 

bekleme süresi en uygun üretim değeri olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar seçili 

kömürlerle de uyumlu çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: biyokütle, biyokömürleştirme, çam talaşı, vidalı götürücü, 

biyokömür 

 

BIOCOAL PRODUCTION FROM WOODY BIOMASS: EFFECTS OF 

PROCESS PARAMETERS ON PRODUCT CHARACTERISTICS 

 

ABSTRACT 

Torrefaction process occurs in oxygen free atmosphere, between 250 °C - 350 °C 

of temperature and residence time between 10 - 60 minutes. Biocoal obtained by this 

process can be burned in pulverized coal firing plants and cement mills. It also can be 

used as a fuel in the small and medium biomass and pellet burners. In this study, pilot 

scale continuous fuel feeding system capable of 5 kg/h biocoal production which was 

established with the financial support of by TUBITAK ARDEB 1003 (Project code: 

213M527) and lab scale high temperature retort from Ege University Chemistry 

Department was used for the torrefaction process in the ranges of 225 °C - 350 °C of 
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temperature and 5 - 120 minutes of residence time. Biocoals from these processes were 

investigated by their energy and mass yields, high heating values, H/C and O/C ratios. 

Biocoals obtained from pilot and lab scale systems were seemed to have similar 

characteristics. For the both systems, optimum production conditions were found to be 

300 °C of temperature and 30 minutes of residence time. These biocoals showed almost 

similar characteristics with 3 different Turkish lignites.  

Keywords: pine wood, biomass, torrefaction, screw conveyor, biocoal 

 

GİRİŞ 
 

Türkiye’nin toplam dönüştürülebilir biyokütle enerji potansiyeli 8,6 

MTEP (milyon ton eşdeğer petrol) olarak tahmin edilmektedir (Usta, 2015). Bu 

potansiyelin 6 MTEP kısmı geleneksel sistemlerle ve ısınma amacıyla 

kullanılmaktadır. Türkiye’de yılık 4,8 milyon ton ormansal atık ve 15 milyon 

ton tarımsal atık potansiyeli bulunmasına karşılık modern,  yüksek verimli ve 

elektrik üretimine yönelik yakma sistemleri üzerine çalışmalar ve uygulamalar 

hala yetersizdir. Diğer taraftan, linyit kaynakları bakımından Türkiye oldukça 

zengin bir ülkedir, EÜAŞ (2016) verilerine göre linyit rezervlerimiz 15,3 milyar 

tona ulaşmıştır. Ancak linyitlerimizin büyük bir kısmı düşük kaliteli olup 

yüksek nem, kül ve kükürte sahiptir (%30-50 nem, %20-30 kül, %0,2-3,5 

kükürt, 850-2070 kcal/kg ısıl değer) (http://www.euas.gov.tr). Linyit 

kaynaklarımızın önemli bir kısmı pulverize kömür yakma sistemlerinde elektrik 

üretimi amacıyla kullanılmaktadır. Mevcut yakma sistemlerinin büyük bir kısmı 

uzun yıllar önce kurulmuş olup yüksek emisyon ve işletme problemlerini de 

beraberinde taşımaktadırlar. Bu düşük kaliteli linyitlerin yakma sistemlerinde 

bir yakıt iyileştirme yapılmadan yakılmaları yüksek emisyon oluşturmaları 

açısından önemli bir sorun yaratabilmektedir. Emisyon azaltmaya yönelik yeni 

teknikler mevcut olsa da hem yüksek ilk kurulum maliyetleri hem de işletme 

giderleri açısından pahalı sistemlerdir. Emisyonları azaltmaya yönelik 

teknolojilerden birisi de linyit ve biyokütlenin uygun bir yakma teknolojisi ile 

birlikte yakılmasıdır. Böylece biyokütlenin yapısı gereği düşük kül ve kükürt 

içermesi, biyokütle yetişirken ortamdaki CO2 kullanması, yenilenebilir enerji 

kaynağı olması gibi avantajları, birlikte yakmada toplamdaki emisyonların 

azaltılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Düşük kalorili, yüksek kül ve 

yüksek kükürt içeriğine sahip kömürlerin akışkan yatak ya da pulverize yakma 

teknolojisi ile biyokütle ile birlikte yakılması mümkündür (Olgun, 2014). 

Ancak, biyokütlenin kömürden farklı yapısı nedeniyle birlikte yakma 

sistemlerinde biyokütle katkı oranı sınırlı olup ayrıca kolay pulverize 

olamaması (öğütülememesi) nedeni ile de pulverize yakma sistemlerinde 

kullanılması çok mümkün değildir. Ancak akışkan yataklı veya ızgaralı 

sistemlerde kömürle birlikte biyokütle yakmak mümkün olup burada da ticari 

sistemlerde biyokütle katkısı %10’lar mertebesinde kalmaktadır. Hem pulverize 

hem de akışkan yatak yakma sistemlerinde biyokütle katkısını artırmanın en 

önemli yolarından birisi biyokütleyi biyokömür haline getirip kullanmaktır. 

Böylece biyokütle katkısını %50’lere kadar çıkartabilmek mümkün 
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olabilecektir. Bu konuda çalışmalar hala devam etmektedir. Biyokömürleştirme, 

biyokütle gibi karbon içeriği yüksek hammaddeler için uygulanan 

termokimyasal bir işlemdir. Atmosferik koşullar altında, oksijensiz ortamda 200 

°C ile 300 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirilmektedir (Olgun, 2014). 

Biyokütlenin yakıt özelliklerini geliştirmek açısından biyokömürleştirme 

oldukça başarılı bir prosestir. Biyokömürleştirme, biyokütlenin birlikte yakma 

ve gazlaştırma proseslerine daha uygun olmasını sağlayan bir fiziksel ve termal 

yükseltgeme işlemidir (Agar ve Wihersaari, 2012; Phanphanich ve ark., 2011). 

Biyokütlenin fiziksel özelliklerini arttırmakta (Kim ve ark., 2012; Chen ve ark., 

2010), biyokütlenin daha küçük partikül boyutlarına öğütülmesi için gerekli 

enerji ihtiyacını azaltmakta (Kokko ve ark., 2012; Repellin ve ark., 2010; 

Bridgeman ve ark., 2010) ve birlikte yakma/gazlaştırma işlemini 

iyileştirmektedir. Laboratuvar ölçeğinde sürekli sistemler üzerine çalışmalar ise 

oldukça kısıtlıdır. Ancak, yakın zamanda bu konu hakkında araştırma sonuçları 

yayınlanmaya başlanmıştır (Nachenius ve ark., 2015; Nanou ve ark., 2016; 

Strandberg ve ark., 2015; Mei ve ark., 2015; Ohliger ve ark., 2013; Michel ve 

ark., 2015). Çok farklı biyokömür üretim teknolojileri üzerine çalışmalar devam 

etmektedir (Wild ve ark., 2015). Bunlar içerisinde döner tamburlu kurutucular, 

vakumlu sistemler, sabit ve akışkan yataklı sistemler, bantlı kurutucular, çoklu 

hazneli fırınlar, torbed reaktörleri ve endirekt olarak ısıtılan vidalı reaktörler en 

fazla bilinenleridir.  Akademik literatürde vidalı götürücü reaktörler üzerine çok 

çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Nanchenius ve ark., 2015). Vidalı götürücü 

reaktörler; biyokömürleştirme sistemlerinde daha ucuz olması, reaktör içinde iyi 

bir biyokütle akışı sağlaması, geniş aralıktaki biyokütle boyutlarıyla 

çalışabilmesi, direkt ve endirekt ısıtmaya uygun olması,  kanıtlanmış bir 

teknoloji olması gibi avantajları nedeniyle tercih edilmektedir (Batidzirai ve 

ark.,2013). Kapasite büyütme açısından elverişli olmamaları ise en önemli 

dezavantajlarıdır. Bu çalışmada, 5 kg/saat kapasiteli pilot ölçekte sürekli 

beslemeli vidalı götürücü ile laboratuvar ölçekli kesikli çalışan yüksek sıcaklık 

retordu içerisinde biyokömürleştirme reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. İşlem 

koşulları Türk linyit özellikleri de dikkate alınarak optimize edilmiştir. Elde 

edilen biyokömürler enerji ve kütle verimlilikleri, ısıl değerleri ve H/C ve O/C 

değerleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kömür ile yakmaya en 

uygun olduğu düşünülen biyokömürler projenin daha sonraki aşamaları için 

belirlenmeye çalışılmıştır.  
 

MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Biyokömürleştirme prosesi için orman kökenli kızılçam atıkları 

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A. Ş.’nin Gebze sahasından temin edilmiştir. 

Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsünde öğütme ve eleme ön 

işlemlerinden geçirilerek 1-3 mm boyutlarında hazırlanmıştır. Öğütülen 

biyokütleler büyük çuvallarda istiflenmiştir. Yakıt karakterizasyonu hem 

TÜBİTAK MAM EE’de hem de Ege Üniversitesinde yaptırılmıştır. Biyokütle 

ve biyokömür karakterizasyonu için yapılan analizler 3’lü tekrarlarla 
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gerçekleştirilmiştir. Nem, uçucu madde, kül ve sabit karbon değerleri sırasıyla 

ASTM D 7582-12, ASTM E 1755-01, ASTM D 7582-12 ve ASTM D 3172-13 

standartlarına göre yapılmıştır. Elementel analiz yöntemi karbon, hidrojen ve 

azot için ASTM D 5373-14 ve kükürt içeriği için ise ASTM D 4239-14 

standartlarına göre yapılmıştır. Çam odun talaşının düşük ve yüksek ısıl 

değerleri ASTM D 5865-13 ve ISO 1928-09 standartlarına göre 

gerçekleştirilmiştir. Biyokütlenin kül ergime sıcaklığı da ASTM D1857/D1857 

M-04 standardına göre belirlenmeye çalışılmıştır. Analizin gerçekleştirildiği 

fırının ulaşabildiği en yüksek sıcaklık 1500°C’dir ve bu sıcaklıkta dahi kül 

örneklerinin erimesi ya da deformasyonu gözlenmemiştir. Laboratuvar ölçekli 

biyokömürleştirme deneyleri E. Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Endüstriyel 

Kimya Laboratuvarı’nda yer alan yüksek sıcaklık retordunda (V=1 L) 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de biyokömür reaktörü ve biyokömür üretim 

sistemini gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Lab Ölçekli Biyokömür Reaktörü ve Biyokömür Üretim Sistemi 

 

Deneyler 250 °C, 300 °C ve 350 °C sıcaklıklarında, 15 ve 30 dakika 

bekleme sürelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu ilk deney setinden elde edilen 

sonuçlara göre ayrıca 250°C’de 60 ve 120 dakika olmak üzere 2 deney ve 

275°C’de 60 dakika bekleme süresi ile bir başka deney daha gerçekleştirilmiştir. 

Reaktöre konulacak başlangıç biyokütle miktarı 100 g olarak belirlenmiştir. 

Biyokütle yüklendikten sonra sistem belirlenen deney sıcaklıklarına 7°C/dak 

ısıtma hızıyla ulaşmış ve istenen bekleme süresi kadar bu sıcaklıkta tutulmuştur. 

Biyokömürleştirme işlemi süresinde sistemden sürekli azot geçirilmiştir. 

Biyokütle sıcaklıkla bozunmaya başladığında oluşan uçucu maddeler bu azot 

akışı ile birlikte ortamdan uzaklaştırılarak su-buz ile soğutulan yoğuşturma 

kapanlarından geçirilmiştir. Sıvı ürün bu kapanlarda yoğuşarak toplanmıştır. 

Pilot ölçekli biyokömürleştirme deneyleri Ege Üniversitesi Güneş 

Enerjisi Enstitüsü’nde proje kapsamında Türkiye’de ilk defa kurulan sürekli 

beslemeli biyokömürleştirme sisteminde gerçekleştirilmiştir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Pilot Ölçekli Sürekli Beslemeli Biyokömür Üretim Sistemi 

1. Besleme bunkeri, 2. Biyokütle kurutucu için hava ısıtıcısı, 3. Bunker çıkışı-kurutucu girişi, 4. Hava ısıtıcı 

sıcak hava giriş borusu, 5. Vidalı biyokütle kurutucusu, 6. Biyokütle kurutucu çıkış gazı yoğuşturucusu, 7. 

Kurutucu çıkışında biyokütle toplama haznesi, 8 Vidalı biyokömür reaktörü, 9. Biyokömür reaktörü çıkışında 

gaz yoğuşturucusu, 10. Sıcak biyokömür toplama haznesi, 11. Vidalı biyokömür soğutma reaktörü, 12. Soğuk 
biyokömür çıkış haznesi, 13. Biyokömür deposu, 14. Devir kontrollü motorlar. 

 

Bu sistemde her biri farklı devir sayılarında dönebilen 4 farklı helezon 

bulunmaktadır. İlk helezon biyokütle deposunun içinde ve besleme hızının 

kontrolü için yer almaktadır. İkinci helezon biyokütle kurutucuda, üçüncü 

helezon biyokömürleştirme reaktöründe ve dördüncü helezon ise soğutucu 

reaktördedir. Bahsedilen helezonların hızlarının değiştirilmesiyle üretilen 

biyokömür debisi ayarlanabilmektedir. Denemelere başlanmadan önce 

biyokütle üretim debisi kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir ve maksimum yakıt 

besleme debisi tasarıma uygun olarak 5 kg/saat olarak bulunmuştur. Deneyler 

reaktör iç duvar sıcaklığının ayarlanmasıyla 5 farklı sıcaklıkta (225, 250, 275, 

300 ve 350 °C) ve vidalı götürücünün helezon hızlarının ayarlanmasıyla 3 farklı 

reaktörde kalış süresinde (5, 15 ve 30 dakika) gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 

biyokütle kurutma ve biyokömürleştirme reaktörleri belirlenen sıcaklığa set 

edilmiş ve reaktörler ısıtılmaya başlanmıştır. Reaktörler istenen sıcaklıklara 

ulaştığında biyokütle beslemesi deney için belirlenen debide başlatılmıştır. Bu 

esnada üretilen biyokömür analizlerde kullanılmamıştır. Biyokömür reaktör 
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sıcaklıkları stabil hale (istenen sıcaklık ±5) geldiğinde biyokömür 30 dakika 

boyunca siloda toplanmıştır. Elde edilen biyokömür ilgili standartlara göre 

analiz edilmiştir.  

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde kurulan sürekli beslemeli 

pilot ölçekli (5 kg/saat) biyokömür üretim sisteminde kızılçam talaşı için (1-3 

mm boyut aralığında); farklı biyokömürleştirme sıcaklıklarında (225, 250, 275, 

300 ve 350°C) ve reaktörde kalış sürelerinde (5, 15 ve 30 dakika) deneyler 

yapılmış ve elde edilen biyokömürler kısa ve elementel analize tabi tutulmuştur. 

Paralel bir çalışma Ege Üniversitesi Kimya bölümünde bulunan laboratuvar 

ölçekli kesikli biyokömür üretim sisteminde benzer işletme koşullarında (250, 

275, 300 ve 350 °C sıcaklık; 15, 30, 60 ve 120 dk bekleme süresi) 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 1’de toplu halde verilmiştir.  

 
     Çizelge 1. Elementel ve Kısa Analiz Sonuçları 

 
 

Şekil 3 ve 4’de ise pilot ve laboratuvar ölçekli sistemde farklı işletme 

koşullarında elde edilen biyokömürlerin uçucu madde (UM) ve sabit karbon 

Pilot Ölçekli Sistem (Ege-Güneş) 

  C H N S O* Nem UM Kül SK ÜID 

  (%) 
(kJ/kg) 

Biyokütle 44,93 5,88 0,32 0,03 48,84 9,81 73,76 0,89 15,54 17505 

225°C - 05 dk 48,12 6,33 0,95 0,18 44,5 5,57 74,42 0,80 19,21 19632 

225°C - 15 dk 53,01 5,64 0,46 0,12 40,89 4,65 71,29 1,00 23,05 20911 

225°C - 30 dk 53,92 6,48 0,75 0,24 38,68 3,49 71,34 1,10 24,06 22438 

250°C - 05 dk 50,52 6,59 0,87 0,00 42,03 1,89 73,06 0,62 24,43 21029 

250°C - 15 dk 52,28 5,72 0,25 0,08 41,75 0,09 70,28 1,29 28,34 20644 

250°C - 30 dk 55,75 5,46 0,19 0,04 38,60 0,03 62,48 1,60 35,89 21879 

275°C - 05 dk 51,16 6,16 0,69 0,03 41,99 6,51 72,36 0,66 20,48 20760 

275°C - 15 dk 58,04 5,53 0,80 0,00 35,64 3,39 69,30 0,90 26,41 23063 

275°C - 30 dk 60,9 6,09 0,73 0,00 32,28 2,43 66,35 1,40 29,82 25053 

300°C - 05 dk   48,67 5,56 0,18 0,09 45,59 3,89 71,17 1,17 23,77 18810 

300°C - 15 dk   62,39 4,86 0,28 0,01 32,47 1,08 48,47 1,47 48,99 24115 

300°C - 30 dk   69,57 5,83 0,65 1,5 22,4 0,79 39,22 1,50 58,49 28789 

350°C - 05 dk 52,76 5,71 0,21 0,00 41,32 2,33 70,05 0,82 26,79 20854 

350°C -15 dk 70,26 3,16 0,33 0,00 26,25 1,11 22,10 1,90 74,89 25468 

350°C - 30 dk 73,35 5,20 1,16 1,9 18,3 0,90 14,70 3,04 81,36 29772 

Laboratuvar Ölçekli Sistem (Ege-Kimya) 

250
o
C - 15dk 52,65 5,65 0,24 0,02 

41,44 
1,33 68,24 1,05 30,71 20837 

250
o
C - 30dk 55,45 5,82 0,17 0,02 

38,54 
0,99 67,1 0,93 31,97 22306 

250
o
C - 60dk 54,81 5,59 0,15 0,19 

39,26 
3,14 62,8 0,86 33,2 21749 

250
o
C -120dk 57,83 5,64 0,15 0,11 

36,27 
1,6 61,1 0,86 36,5 23163 

275
o
C - 60dk 66,16 5,34 0,16 0,12 

28,22 
2,02 45,3 1,46 51,3 26600 

300
o
C - 15dk 58,08 5,14 0,22 0,11 

36,45 
1,31 59,3 1,58 37,9 22682 

300oC - 30dk 58,67 5,44 0,27 0 35,62 0,32 53,68 1,35 44,97 23335 

350
o
C - 15dk 72,59 4,41 0,25 0 

22,75 
0 24,4 1,76 73,84 28326 

350
o
C - 30dk 74,6 4,35 0,29 0 

20,76 
0 15,92 1,91 82,17 29175 
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(SK) oranlarındaki değişim verilmiştir. Çizelge 1 ve Şekil 3-4’den de görüleceği 

gibi biyokömürleştirme koşullarının (sıcaklık ve kalma süresi) artmasıyla uçucu 

madde miktarının azaldığı, buna karşılık sabit karbon miktarının arttığı 

görülmüştür. Ayrıca uçucu madde ve sabit karbon miktarındaki değişim; kalma 

süresinden ziyade, sıcaklığa daha fazla bağlı olduğu görülmüştür. İki farklı 

sistemde aynı koşullarda gerçekleştirilen deneylerin sonuçlarının birbirleri ile 

oldukça tutarlı olduğu gözlenmiştir. Çizelge 2’de ise lab ölçekli sistemde proses 

sonucu çıkan ürünlerin (katı, sıvı, gaz) yüzdeleri verilmiştir. Çizelgeden de 

görüleceği gibi sıcaklık ve süre arttıkça katı oranı azalmakta buna karşılık sıvı 

ve gaz oranı artmıştır. Farklı biyokömürlerin Van Krevelen diyagramları Şekil 5 

(pilot ölçekli) ve 6’da (lab ölçekli) gösterilmektedir. Bu diyagramlarda; 

biyokütle, laboratuvar/pilot sistemlerde üretilen biyokömürlerin atomik H/C ve 

O/C oranlarının yanı sıra Çan, Orhaneli ve Seyitömer Türk linyitlerinin de 

atomik H/C ve O/C değerleri verilmiştir. İki şekilde de H/C ve O/C oranları 

arasında kuvvetli bir ilişki gözlenmiştir. İki sistemden elde edilen sonuçlar 

birbirleriyle ve literatürle tutarlı ve uyumlu çıkmıştır (Mei ve ark., 2015). Bu 

sonuçlara göre 300 °C ve 350 °C reaktör sıcaklığı ve 15-30 dk kalma 

sürelerinde üretilen biyokömürlerin Çan, Orhaneli ve Seyitömer Türk linyitleri 

ile hemen hemen aynı H/C ve O/C oranlarına sahip olduğu görülmüştür. Bu da 

üretilen biyokömürlerin birlikte yakma (co-firing) sistemlerinde 

kullanılabilmesi açısında oldukça önemli bir sonuçtur. 

    

  
Şekil 3. Pilot Ölçekli Sistemde Üretilen  

Biyokömürün UM ve SK değişimi 

Şekil 4. Lab. Ölçekli Sistemde Üretilen 

Biyokömürün UM ve SK değişimi 
                                                                             
Çizelge 2. Lab. Ölçekli Sistemde Proses ürünleri 

Deney koşulları Katı (kok) (%) Sıvı (yağ) (%) Gaz (%) 

250 °C-15 dk 89,28 7,07 3,65 

250 °C-30 dk 86,37 11,85 1,77 

250 °C-60 dk 80,89 6,85 12,26 

250 °C-120 dk 79,4 14,99 5,61 

300 °C-15 dk 75,73 16,20 8,08 

300 °C-30 dk 68,59 21,47 9,94 

350 °C-15 dk 44,05 41,92 14,03 

350 °C-30 dk 43,88 38,30 17,82 
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Şekil 5. Pilot Ölçekli Sistem Van Krevelen 

diyagramı 

Şekil 6. Lab Ölçekli Sistem Van Krevelen 

diyagramı 

 

Şekil 7 ve 8’de farklı sıcaklık ve tutulma sürelerine bağlı olarak lab ve 

pilot ölçekte üretilen biyokömürlerin enerji verimleri (EY) ve kütle verimleri 

(MY) verilmektedir. Burada kütle verimi olarak MY; MY (%) = Biyokömür 

kütlesi (kg)/Biyokütle kütlesi (kg), Enerji verimi olarak EY, EY (%) = Kütle 

verimi (%)* (Biyokömür üst ısıl değeri (kcal/kg)) / (Biyokütle üst ısıl değeri 

(kcal/kg)) olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Enerji yoğunluğu olarak Eyoğ,  Eyoğ 

= Enerji verimi/Kütle verimi tanımlanmıştır. Nachenius ve ark. (2015) tarafında 

bulunan sonuçlarla benzer olarak iki şekilde de biyokömürleştirme 

parametrelerinin (sıcaklık ve reaktörde tutulma süresi) enerji ve kütle verimi 

üzerinde oldukça etkili oldukları gözlenmektedir. 225 °C ve 250 °C aralığında 

kütle veriminde önemli bir değişiklik izlenmemiş ancak, 250 °C’den 350 °C’ye 

kadar olan sıcaklık artışında biyokömürlerin kütle veriminde %35’lik bir düşüş 

görülmektedir. Sıcaklık kütle verimini doğrudan, oldukça kuvvetli bir biçimde 

etkilemektedir. Parametrelerin enerji verimine etkisinde de benzer bir tablo 

görülmektedir. Düşük sıcaklıklarda (225 °C - 250 °C) enerji veriminde önemli 

bir değişiklik olmazken, 250 °C - 350 °C sıcaklık aralığında enerji verimi 

%91’den %69’a düşmektedir. 

                                                                                                

  
Şekil 7. Pilot ölçekli sistemde Enerji 

Verimi (EY) ve Kütle Verimi (MY) 

Şekil 8. Lab ölçekli sistemde Enerji 

Verimi (EY) ve Kütle Verimi (MY) 

 

Şekil 9 ve 10’da enerji yoğunluklarının sıcaklık ve süre ile olan ilişkisi 

gösterilmektedir. İki sistem için de sıcaklığın etkisi bekleme süresinin 

etkisinden daha yoğun olarak gözlenmektedir. Bu şekilleri de dikkate alarak, 

yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen biyokömürleştirmenin pek çok avantaj 
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sağlamasına rağmen fazla miktarda enerji kaybına neden olduğu görülmektedir. 

Enerji yoğunluğu ve veriminin optimizasyonu düşünüldüğünde tercih edilecek 

sıcak 300 °C’yi aşmamalıdır.                       

  

  
Şekil 9. Pilot Ölçekte Üretilen Biyokömürün   

Enerji Yoğunluğunun sıcaklık ve süre ile  

değişimi 

Şekil 10. Lab. Ölçekte Üretilen Biyokömürün 

Enerji Yoğunluğunun sıcaklık ve süre ile 

değişimi 

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Bu çalışmada orman kökenli kızılçam, iki farklı sistemde ve farklı işletme 

koşulları altında başarılı bir şekilde termal olarak biyokömürleştirilmiştir.  

Deneyler sonucunda üretilen biyokömürlerin yakıt karakterizasyonları yapılmış 

enerji ve kütle verimleri hesaplanmıştır. Benzer işletme koşulları altında kesikli 

lab ölçekli sistemle ve sürekli beslemeli pilot ölçekli sistemle elde edilen 

sonuçlar bir birleri ile oldukça uyumlu çıkmıştır. Kesikli sistem proses 

ürünlerinin nicelik ve niteliği ile ilgili önemli bilgiler verirken pilot ölçekli 

sistem ayrıca işletimsel sorunların gözlemlenmesi ve çözümlerin 

gerçekleştirilmesi bakımından ticarileşme öncesi çok önemli bilgiler 

sağlamıştır. Burada en önemli deneyim; yakıtın ön kurutmasının yapılmasının 

önemi ve proses buharlarının sistemde yoğuşmadan yoğuşturucuda toplanılması 

üzerine olmuştur. 300 oC sıcaklık ve 30 dakika reaktörde kalma süresi ile 

üretilen biyokömürler projenin bir sonraki aşamasında seçili Türk linyitleri ile 

birlikte akışkan yatak yakma sisteminde kullanılmak üzere seçilmiştir. 500 kg 

civarında biyokömür birlikte yakma çalışmaları için üretilmiştir.   

         

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK ARDEB 1003 Kapsamında desteklenen 

213M527  nolu “Dolaşımlı Akışkan Yatak Yakma Sisteminde Linyit ve 

Biyokömürün Oksijence Zengin Ortamda Yakılması (OKSİYANMA)” projesi 

kapsamında hazırlanmış olup TÜBİTAK ARDEB’e desteklerinden dolayı çok 

teşekkür ederiz.   
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ÖZET 

Bu çalışmada, Aydın ilinde tarımsal üretim sonucunda açığa çıkan bitkisel 

kökenli biyokütle miktarı ve enerji potansiyeli değerlendirilmiştir. Tarımsal kökenli 

biyokütle; tarla atıkları, meyve bahçeleri budama atıkları ve sera atıkları olmak üzere üç 

grupta değerlendirilmiştir. Aydın ilinde 2014 yılında yapılan tarımsal üretim sonucunda 

620 554 ton tarımsal atık açığa çıkmıştır. Bu atıkların teorik toplam enerji değeri 11 365 

506 GJ (3157,04 GWh) düzeyindedir. Tarla atıkları miktarı 572 181 ton olup, enerji 

potansiyeli 10 493 085 GJ değerine karşılık gelmektedir. Tarla atıkları Söke, Koçarlı ve 

Çine ilçelerinde çoğunluktadır. Meyve bahçesi budama atıkları miktarı 47 687 ton olup, 

enerji potansiyeli 861 483 GJ değerine karşılık gelmektedir. Budama atıkları Çine, 

Efeler ve Koçarlı ilçelerinde çoğunluktadır. Sera atıkları miktarı 686 ton olup, enerji 

potansiyeli 10 938 GJ değerine karşılık gelmektedir. Sera atıkları Sultanhisar, Nazilli ve 

Söke ilçelerinde çoğunluktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal atık, Biyokütle potansiyeli, Enerji üretimi, Aydın 

 

AN ASSESSMENT OF AGRICULTURAL BIOMASS POTENTIAL FOR 

ENERGY EXPLOITATION IN AYDIN 

 

ABSTRACT 

In this study, the amount of biomass plant-based resulting from agricultural 

production and its energy potential in Aydın province is evaluated. Agricultural biomass 

was evaluated in three groups including field waste, pruning waste and greenhouse 

waste. As a result of agricultural production in Aydın province in 2014, 620 554 tons of 

agricultural waste are exposed. The theoretical total energy value of these wastes were 

11 365 506 GJ (3157.04 GWh) level. The amount of field wastes were 572 181 tonnes 

and it corresponds to 10 493 085 GJ energy potential. The majority of field wastes were 

in Soke, Kocarlı and Cine. The amount of pruning wastes were 47 687 tonnes and it 

corresponds to 861 483 GJ energy potential. The majority of pruning wastes were in 

Cine, Efeler and Kocarlı. The amount of greenhouse wastes were 686 tonnes and it 

corresponds to 10 938 GJ energy potential. The majority of these wastes were in 

Sultanhisar, Nazilli and Soke. 

Keywords: Agricultural waste, biomass potential, energy potential, Aydın. 

 

 

javascript:var%20win=top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DWINE87SBW8QON%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dhhozturk%2540cu.edu.tr','Compose',800,600,'yes');


48 

GİRİŞ 

 

Organik madde içeren artıkların değerlendirilmesi, çevre kirliliği ve temiz 

enerji üretimi bakımından önem taşımaktadır. Bu amaçla özellikte gelişmekte 

olan ülkelerde kullanımı en yaygın olan kaynak biyokütledir. Dünya enerji 

tüketiminin yaklaşık %15’i, gelişmekte olan ülkelerde ise enerji tüketiminin 

yaklaşık %43’ü biyokütleden sağlanmaktadır. Biyokütle; her yerde 

yetiştirebilmesi, çevre korunmasına katkısı, elektrik üretimi, kimyasal madde ve 

özellikle taşıtlar için yakıt olabilmesi nedeni ile stratejik bir enerji kaynağı 

olarak kabul edilmektedir.  

Biyokütle enerjisi, dünyanın artan nüfusu ve sanayileşmesi ile giderek 

büyüyen enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak 

sağlayabilecek enerji kaynaklarının en önemlisidir. Bu bağlamda fosil yakıt 

tüketimini azaltmak için, Avrupa komisyonu, hâlihazırda Avrupa genelinde %5 

olan yenilenebilir enerji tüketim oranını 2020 yılına kadar %20 seviyesine 

çıkarmayı hedef olarak belirlemiştir. Ülkemizde de, yerli kaynaklara öncelik 

verilmek suretiyle kaynak çeşitlendirmesini sağlamak ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının enerji arzı içindeki payını artırmak, stratejik plan içinde öncelikli 

amaçlar olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, dışa bağımlılık oranının azaltılması 

için, 2023 yılında yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi 

içindeki payının en az %30 oranında olması hedeflenmiştir (ETKB, 2015).  

Dünyada artan insan nüfusu ve gelişen teknolojilere bağlı olarak artan 

enerji ihtiyacı dikkate alındığında tarımsal atıkların biyoenerji olarak 

değerlendirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Ülkemizde her yıl çok büyük 

miktarlarda organik atık çıkmasına rağmen, bu atıklar herhangi bir şekilde 

değerlendirilmeyip ya yakılarak ya da çöp alanlarına atılarak bertaraf 

edilmektedir. Bu tür atıkların değerlendirilip, ülke ekonomisine kazandırılması 

öncelikle gerekmektedir. Biyokütlenin ülkemizde verimli bir şekilde 

değerlendirilmesi, artıkların değerlendirilmesi ve yeni iş alanlarının açılmasını 

sağlayacak bir konudur. Ayrıca, biyokütlenin içerisinde fosil yakıtlarda bulunan 

kanserojen madde ve kükürt olmadığı için çevreye zararı son derece az 

olduğundan hava kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunmuş olunacaktır. 

Ülkemizde her yıl büyük miktarlarda tarımsal ve bitkisel artık çıkmasına 

karşın, bu artıkların kullanım oranları oldukça düşüktür. Tarımsal artıklar, yakıt 

üretimi için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Temel tarımsal artıklar 

ayçiçeği, mısır, pamuk ve tahıl samanları ile meyve bahçelerinde ortaya çıkan 

budama artıklarıdır. Bitkisel artık olarak ise domates, patlıcan, biber, enginar, 

hıyar ve patates artıkları sayılabilmektedir. Biyokütle artıkları var olan 

potansiyellerine rağmen enerji kaynağı olarak gerektiği şekilde 

değerlendirilememektedir. Bu artıklar daha çok gübre amacıyla toprağa 

gömülmekte, üretim alanı çevresinde toplanarak doğrudan yakılmakta ya da 

çürümeye bırakılmakta veya hayvanlara ot sağlamak amacı ile depolanmaktadır. 

Bu çalışmada, Aydın ilinde tarımsal üretim sonucunda açığa çıkan bitkisel 

kökenli biyokütle ve enerji potansiyeli araştırılmıştır. Tarımsal kökenli 



49 

biyokütle; tarla atıkları, meyve bahçeleri budama atıkları ve sera atıkları olmak 

üzere üç grupta değerlendirilmiştir.  
 

AYDIN İLİNDE TARIMSAL ÜRETİM 

 

Aydın ili; toprak, iklim, topoğrafik yapı ve ekolojik özellikleri ile 

polikültür tarıma elverişlidir. Tarımın her kolunda önemli bir potansiyele 

sahiptir. Aydın ilinde 2014 yılı TÜİK verilerine göre, 1 409 273 da ekilen alan 

bulunmakta olup, ekilen alanlar toplam alanların % 38’ini oluşturmaktadır. İlin 

sınırları içinde kalan toplam tarım alanlarının 2 155 439 dekarını meyve 

bahçeleri oluşturmaktadır. Meyve bahçesi alanlarının toplam tarım alanına oranı 

%58’dir. Sebze üretim alanları 109 073 da olup, tarım alanlarının sadece % 

3’lük bir bölümünü oluşturmaktadır (Şekil 1) (TÜİK, 2015).  

Ülkemiz genelinde olduğu gibi, Aydın ilinde de tarımsal işletmeler küçük 

ve çok parçalı yapıdadır. İlde 70.884 adet tarım işletmesi mevcuttur. İlde tarım 

işletmeleri genellikle bitkisel+hayvansal üretim birlikte yapmakta ve bu 

işletmelerin oranı da %36’dir. Bu işletmeleri sırasıyla %35 ile yalnızca bitkisel 

üretim yapan işletmeler ve %29 ile yalnızca hayvansal üretim yapan işletmeler 

izlemektedir (Şekil 2). Aydın İli Tarım 

Alanları

Nadas 

1%

Sebze

3%

Ekilen alan  

38%

Meyve 

58%

 
Şekil 1. Aydın ilinde tarım alanlarının dağılımı (TÜİK, 2015) 

 

 

 
Şekil 2. Aydın ilinde tarım işletmelerinin faaliyet alanlarına ve büyüklüklerine göre 

             dağılımı 
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Büyük Menderes ırmağının suladığı bereketli ovalar üzerinde 800.700 ha 

alanda kurulu Aydın ili, %45,3’ünde (363 215 ha) tarım yapılmaktadır. Ege 

Bölgesi Türkiye pamuk ekim ve üretiminin %17’sini karşılamaktadır. Ege 

Bölgesi pamuk ekim alanlarının ağırlıklı olarak Aydın ve İzmir illerinde olduğu 

bilinmektedir. İki ilin bölgedeki toplam ekim alanları içerisindeki payı %90 

civarındadır (TÜİK, 2015). 

 

ATIK MİKTARI VE ENERJİ POTANSİYELİNİN HESAPLANMASI 

 

Tarla atıklarının miktarı, ürün üretim miktarı ile atık ürün oranı olarak 

belirlenen ve Çizelge 1’de verilen oranlar çarpılarak hesaplanmıştır. Bu çarpım 

sonucunda belirlenen atık miktarı ile atıkların enerji üretimi amacıyla 

kullanılabilirlik oranı çarpılarak, enerji üretimi amacıyla değerlendirilebilecek 

atık potansiyeli belirlenmiştir (Eşitlik 1). 

AM = ÜM × AÜO × 

KO…………………………………………………….….(1) 

Burada; 

AM = Atık miktarı (kg), 

ÜM = Üretim miktarı (kg), 

AÜO = Atık/ürün oranı (kgatık/kgürün) ve 

KO = Kullanılabilirlik oranıdır (%). 

Atıklardan üretilebilecek enerji miktarı diğer bir deyişle atıkların enerji 

potansiyeli, atık miktarı ve atığın ısıl değerine bağlı olarak hesaplanmıştır 

(Eşitlik 2). Çizelge 4’de bazı tarımsal materyallerin ısıl değerleri ile kül 

içerikleri verilmiştir. 

EP = AM × 

ID…………………………………………………………………(2) 

Burada; 

EP = Enerji potansiyeli (MJ), 

AM = Atık miktarı (kg) ve 

ID = Atık ısıl değeridir (MJ/kg). 

 
Çizelge 1. Tarla Ürünleri Atık Ürün Oranı ve Kullanılabilirlik Değerleri (Başçetinçelik 

                  ve ark., 2005a) 

Ürünler Atıklar Atık ve Ürün Oranı 

(kgatık/kgürün) 

Kullanılabilirlik  

(%) Buğday Saman 0,98 15 

Arpa Saman 0,95 15 

Çavdar Saman 0,78 15 

Yulaf Saman 0,75 15 

Mısır Sap 2,10 60 

 Sömek 0,64 60 

Pamuk Sap 1,50 60 

 Çırçır atığı 0,30 80 

Yer Fıstığı Kabuk 0,40 80 
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Bahçe bitkileri budama atıkları miktarı; meyve ağacı ve ağaç başına 

budama atık oranı çarpılarak belirlenmiştir. Aynı şekilde belirlenen bu miktar 

ile kullanılabilirlik oranı çarpılarak da enerji üretimi amacıyla kullanılabilir 

budama atığı potansiyeli hesaplanmıştır (Çizelge 2). 
 

Çizelge 2. Budama Atığı Oranları Ve Kullanılabilirlik Değerleri (Başçetinçelik ve ark., 

                  2005a) 

Ürünler Atıklar Atık Oranı 

(kg/ağaç) 

Kullanılabilirlik (%) 

Zeytin Budama 4,00 50 

Limon Budama 2,50 80 

Potakal Budama 3,00 80 

Mandarin Budama 1,50 80 
 

 

Seracılık atıkları, sera alanı ile birim alanda yetişen ürünlere bağlı olarak 

belirlenmiş kuru bazda atık miktarının çarpımı ile hesaplanmıştır. Seracılık 

atıklarının hesaplanmasında kullanılabilirlik oranı % 100 olarak alınmıştır. 

Çünkü bu atıkların tamamı bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmakta ve 

toplanabilmektedir. Tarlada bırakılmamaktadır veya başka amaçla (hayvan yemi 

vb.) kullanılmamaktadır. 
 

Çizelge 3. Seracılık Atıklarının Birim Alan Başına Kuru Bazda Atık Miktarları 

Seracılık Atıklar Atık Oranı  

(kgKM/da) Domates Sap 1073 

Biber Sap 928 

Patlıcan Sap 873 

 
Çizelge 4. Bazı Tarımsal Materyallerin Isıl Değerleri ve Kül İçerikleri (Başçetinçelik ve 

                  ark., 2005a; 2005b)) 

Ürünler Isıl değer 

(MJ/kg) 

Kül içeriği 

(%) 
Ürünler Isıl değer 

(MJ/kg) 

Kül içeriği 

(%)  Mısır koçanı  18,40 1,20  Yerfıstığı kabuğu  20,74 6,00 

 Ayçiçeği sapı  14,20 1,90  Arpa samanı  17,50 10,30 

 Zeytin çekirdeği  19,50 3,20  Pirinç samanı  16,70 15,50 

 Badem kabuğu  19,38 4,80  Tütün tozu  16,10 19,10 

 Pamuk sapı  18,20 5,35  Pirinç kabuğu  12,98 22,40 

 

TARIMSAL ATIK MİKTARI VE ENERJİ POTANSİYELİ 

 

Aydın ilinde tarımsal üretim sonucunda açığa çıkan bitkisel kökenli 

biyokütle miktarı ve enerji potansiyeli, sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’de 

verilmiştir. Tarımsal kökenli bitkisel biyokütle; tarla atıkları, meyve bahçeleri 

budama atıkları ve sera atıkları olmak üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Tarla 

atıkları miktarı 572 181 ton olup, enerji potansiyeli 10 493 085 GJ (2914,7 

GWh) değerine karşılık gelmektedir (Çizelge 5). Meyve bahçelerinden açığa 

çıkan budama miktarı 47 687 ton olup, enerji potansiyeli 861 483 GJ (239,3 

GWh) değerine karşılık gelmektedir. Seralarda yapılan bitkisel üretim 
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sonucunda açığa çıkan atık miktarı 686 ton olup, enerji potansiyeli 10 938 (3,04 

GJ) değerine karşılık gelmektedir. Aydın ilinde 2014 yılında yapılan tarımsal 

üretim sonucunda 620 554 ton tarımsal atık açığa çıkmıştır. Bu atıkların teorik 

toplam enerji değeri 11 365 506 GJ (3157,04 GWh) düzeyindedir. 

 

 
Şekil 3. Aydın ili toplam tarımsal atık miktarı  

 

 
Şekil 4. Aydın ilinde tarımsal atıklardan enerji üretim potansiyeli 

 
Çizelge 5. Aydın İli Toplam Tarımsal Atık Miktarı ve Enerji Üretim Potansiyeli 

Atık türü Atık miktarı  

(ton) 

Isıl değeri  

(GJ) 

Enerji Değeri 

(GWh) 
Tarla atıkları 572 181 10 493 085 2914,7 

Budama atıkları 47 687 861 483 239,3 

Sera atıkları 686 10 938 3,04 

TOPLAM 620 554 11 365 506 3157,04 
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Tarla Atıkları Miktarı ve Enerji Potansiyeli 

 

Aydın ili ilçelerinde tarla atıkları miktarı ve enerji potansiyeli, Şekil 5’de 

verilmiştir. Tarla atıkları Söke, Koçarlı ve Çine ilçelerinde yoğunlaşmıştır.  
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Şekil 5. Aydın ilçeleri tarla atıkları miktarı ve enerji üretim potansiyeli 

 

Budama Atıkları Miktarı ve Enerji Potansiyeli 

 

Aydın ili ilçelerinde meyve bahçelerinden açığa çıkan budama atıkları 

miktarı ve enerji potansiyeli, Şekil 6’da verilmiştir. Budama atıkları Çine, 

Efeler ve Koçarlı ilçelerinde çoğunluktadır. 
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Şekil 6. Aydın ilçeleri budama atıkları miktarı ve enerji üretim potansiyeli 
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Sera Atıkları Miktarı ve Enerji Potansiyeli 

 

Aydın ili ilçelerinde seralarda yapılan bitkisel üretimden açığa çıkan 

atık miktarı ve enerji potansiyeli, Şekil 7’de verilmiştir. Sera atıkları 

Sultanhisar, Nazilli ve Söke ilçelerinde çoğunluktadır. 
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Şekil 7. Aydın ilçeleri sera atıkları miktarı ve enerji üretim potansiyeli 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Gelecek yıllarda dünyada fosil yakıt rezervlerinin azalacağı, özellikle 

kömür ve petrole dayalı üretimin çevre kirliliğine yol açması; büyük ölçekli 

barajların ve nükleer santrallerin kuruluş maliyetinin yüksek olması, çevre 

sorunlarına yol açması, hidrolik santrallerin yağış koşullarına bağımlı olması 

gibi nedenlerle elektrik üretiminin yeni ve yenilebilir kaynaklara yönelmesi söz 

konusudur. Ülkemizde de elektrik üretiminde termik santrallerin yarattığı 

kirliliği önleyecek sistemlerin uygulanması ve yeni yenilenebilir kaynaklara 

dayalı üretim için çalışmalar başlatılmıştır. 

Hızla artan enerji talebi başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, enerji 

ithalatına bağımlılığı artırmakta, böylece milyarlarca dolar dış ülkelere 

ödenmektedir. Bununla birlikte, Kyoto Protokolüne imza atan ülkemiz, fosil 

kaynaklı enerji tüketiminin bir sonucu olarak çevresel birçok problemle 

karşılaşacağından, ithalat bağımlılığının azaltılmasındaki en rasyonel yol 

öncelikli olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır.  

Tarımsal atıkların, hem dünyada hem de ülkemizde, enerji kaynağı olarak 

katı yakıt formunda değerlendirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Tarımsal 

atıklardan enerji üretmek için en kolay ve etkin yöntemlerden birisi, bu atıkları 

katı yakıt olarak kullanmaktır. Bununla birlikte, bitkisel atıkların katı yakıt 

olarak kullanımında karşılaşılan en önemli sorun, bitkisel atıkların 

yoğunluklarının düşük ve nem içeriklerinin yüksek olmasıdır. Bununla birlikte, 

Türkiye’de biyokütle enerjisi kullanımının önündeki mali ve teknik engeller, 

politika ve piyasa araçlarının yetersizliği gibi nedenlerle, biyokütle ve katı atıkla 

işletilen enerji tesislerine özel sektör henüz yeterli düzeyde ilgi duymamaktadır. 

Tarımsal üretim sonucunda arta kalan bitkisel atıkların herhangi bir şekilde 

değerlendirilmeyip yok edilmesi ciddi anlamda çevre kirliliğini beraberinde 

getirmekte ve ekonomik bir kayıp oluşturmaktadır. 

Dünyanın artan nüfusu ve sanayileşmesi ile giderek artan enerji 

gereksinimini, çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek 

enerji kaynaklarının en önemlisi biyokütle enerjisidir. Biyokütle enerji kaynağı, 

yenilenebilir enerji kaynakları içinde olarak birçok avantaja sahiptir. Bu 

kaynaklardan çeşitli işlemler sonucu ısı, elektrik, katı, sıvı yakıt, gaz yakıtlar vb. 

ürünler elde etmek mümkündür. Bununla birlikte biyokütle kaynaklarının 

tamamı enerji eldesi için kullanılmamaktadır. Biyokütle aynı zamanda gıda, 

kağıt, kereste ve bazı yüksek değerli kimyasalların eldesi için de 

kullanılabilmektedir. Bu nedenle, daha verimli değerlendirme için, biyokütle 

kaynakları diğer öncelikli uygulamalarla entegre edilmeli ve sürdürülebilir bir 

yolla kullanılmalıdır. Ayrıca, biyokütle içerisinde fosil yakıtlarda bulunan 

çevreye zararlı maddeler ve kükürt olmadığı için de çevre dostu bir yakıttır. Bu 

sayılan özellikleri ile birlikte, güneş enerjisi var olduğu sürece bitki 

yetiştiriciliğinin de devam edecek olması biyokütleye tükenmez bir enerji 

kaynağı niteliği kazandırmaktadır.  
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Türkiye, nüfusu yıldan yıla hızla artan ve oldukça hızlı bir şekilde 

gelişme gösteren bir ülkedir. Dolayısı ile nüfus artışı ve gelişmişliğe bağlı 

olarak enerji tüketimi hızla artarken, enerji üretimi yıllardır sabit kalmıştır. 

Mevcut durumda enerji üretimi, tüketimi karşılayamamakta ve enerji açığı her 

geçen yıl artarak devam etmektedir. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke olup, 

enerji ihtiyacının yaklaşık %70’ini dışarıdan ithal yoluyla karşılamaktadır. Bu 

durum hem ülke ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yapmakta hem de ülke 

içinde enerji kullanımını oldukça maliyetli kılmaktadır. Ayrıca önümüzdeki 

yıllarda komşu ülkeleri ve dünya ülkeleri ile meydana gelebilecek 

anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıkabilecek enerji krizleri ve bunun sonucu 

oluşabilecek petrol ithal yasağı ya da daha yüksek maliyetli petrol ithalatı ülke 

ekonomisini ve insan yaşamını çok daha ciddi oranda olumsuz 

etkileyebileceğini göz ardı etmemek gerekir. Ülkenin sahip olduğu fosil enerji 

kaynakları enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmayıp, mevcut linyit 

kömürleri hem düşük ısıl değerli hem de yüksek kükürt ve kül içeriğine sahiptir. 

Bu nedenle temiz, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı Türkiye 

için çok önemlidir. Ayrıca, Türkiye coğrafi yapısı ve geniş üretim alanları ile 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından avantajlı bir konumdadır.  
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Mehmet Erdoğmuş1, Ayşegül Efendioğlu Çelik1 

 
1 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Samsun 

 

ÖZET 

Enerji günümüz insanının olmazsa olmazı, vazgeçilmezidir. Önceleri beslenme, 

giyinme ve barınma olan ihtiyaçların arasına enerji ihtiyacı da yerleşmiştir. Ulaşımda 

kullandığımız taşıtlar, haberleşmede kullandığımız cihazlar, ısınmada kullandığımız 

makinelerin hiç birisi enerji olmadan çalışamamaktadır. Bu sebeple enerji her geçen gün 

önemini artırmaktadır.  

Ülkemiz, genel enerji kullanımında %78, fosil yakıt ve türevlerinde %92 

oranında dışa bağlı olması sebebi ile enerji piyasalarında meydana gelen fiyat 

hareketlerinden ekonomik olarak en fazla etkilenen riskli bir yapıya sahiptir. Bu sebeple 

alternatif enerji kaynaklarına yönelmek kaçınılmaz bir gerçektir. Bu alternatif enerji 

kaynaklarından birisi de biyokütle ve biyokütle enerjisidir. 2014 yılı verilerine göre 

ülkemizde yaklaşık 20-21 milyon hektar alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu 

üretimden kaynaklanan, farklı kaynaklarda farklı rakamlar verilmekle birlikte, yaklaşık 

60 milyon ton bitkisel üretim artık ve atığı ortaya çıkmaktadır. Ancak bu miktarın 

yaklaşık 15-20 milyon tonluk kısmının biyoyakıt hammaddesi olarak kullanılabileceği 

tahmin edilmektedir. 

Bu çalışmada 8 farklı ürün (çay fabrikası atıkları, fındık zurufu, çeltik sapı, çeltik 

kavuzu, ayçiçeği, buğday, mısır ve kolza sapı) atık-artığının biyokütle olarak kullanımı 

araştırılmıştır. Bu materyallerden pelet ve briket üretilmiş, yanma sonrası baca gazı 

emisyonları belirlenmiştir. Isıl değerlerinin 4.758 ile 3725 cal/g arasında, kül 

içeriklerinin ise % 18,97 ile 5,70 arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, pelet, tarımsal atık 

 

 

EVALUATION OF SOME AGRICULTURAL WASTES-RESIDUES AS 

BIOMASS RESOURCE 

 

ABSTRACT 

Energy is essential and irreplaceable for today’s human being. Energy need has 

also placed between other needs such as nutrition, clothing and harboring. Vehicles used 

in transport, equipment used in communication, machines used in heating never work 

without energy. For this reason, importance of energy has increased day by day.    

Turkey has been 78% and 92% foreign dependent in general energy using and 

fossil fuel and its derivate, respectively. So, it has affected economically from price 

movements in energy markets. Therefore, tendency to alternative energy resources is an 

inevitable truth. One of these alternative energy resources is biomass energy. According 

to data in 2014, agricultural production was performed about in 20-21 million hectare 

areas in Turkey. Although different data exist in different sources in terms of 

agricultural waste amount, nearly 60 million tons agricultural production wastes and 
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residues have come out. But, it is estimated that 15-20 million tons of these materials 

can be used as biofuel resource.  

In this study, it was investigated the using of different 8 waste-residue materials 

(tea factory wastes, hazelnut husk, paddy stalk and husk, stalks of sunflower, wheat, 

maize and rapeseed) as biomass. Pellet and briquette were produced from these 

materials and were determined their exhaust gas emissions after burning. Heating values 

and ash contents were ranged from 3725 cal/g to 4.758 cal/g and from 5,70% to 

18,97%, respectively.  

Keywords: Biomass, pellet, agricultural waste 

 

GİRİŞ 

 

Biyokütle, son yıllarda çevresel ve domestik özelliklerinden dolayı 

alternatif yenilenebilir yakıt olarak ele alınmaktadır. Biyokütle; ihtiva ettiği 

enerjiyi kazanmak için yakıt olarak kullanılabilen tarım veya ormancılıktan 

sağlanan bitkisel bir maddenin kendisi, tamamı ya da bir kısmından elde edilen 

ürünlerdir. 

Enerji kaynaklarının giderek azalması, fosil yakıtların çevre sağlığını 

tehdit etmesi, hava kirliliğine bağlı olarak iklim değişiklikleri ve kuraklık vb 

küresel sorunlar nedeniyle alternatif enerji kaynakları bulunması zorunluluğu 

vardır. Biyokütle, tükenmez bir kaynak olması, her yerde yetiştirilebilmesi, 

özellikle kırsal alanlar için sosyoekonomik gelişmelere yardımcı olması 

nedeniyle önemli bir enerji kaynağıdır. Kırsal kalkınmanın en önemli 

öğelerinden birisi olan tarıma dayalı sanayinin yine kırsalda kurulması ve 

kırsalda yaşayan insanlara istihdam sağlamasıdır. Tarımsal atıklardan yakacak 

briket elde etme tesislerinin orta ölçekte kırsalda kurulacak olunmasıyla kırsal 

istihdama ve kırsal kalkınmaya tam hizmet edinilmiş olunacaktır.  

Biyokütle enerjisi, dünyanın artan nüfusu ve sanayileşmesi ile giderek 

büyüyen enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürekli sağlayabilecek enerji 

kaynaklarının en önemlisidir. Türkiye orman kaynaklarına da sahip olmasına 

rağmen bir tarım ülkesidir ve İç Anadolu bozkırları, Çukurova ve Güneydoğu 

Anadolu gibi birçok alanını tarıma adamıştır. Tarımdaki asıl amaç tahıl ve diğer 

tohumların hasadı olmasına rağmen, şu anda yakılan ya da tekrar sürülerek 

toprağa gömülen tarım atıklarının daha değişik şekillerde değerlendirilmesine 

yönelik büyük ilgi vardır. Türkiye kaynak olarak çok büyük buğday ve diğer 

tahıl sapları, ayçiçeği ve pamuk sapları, çay, tütün ve haşhaş sapları gibi pek 

çok tarımsal atık potansiyeline sahiptir. Tarımsal atıklar, yüksek 

potansiyelinden dolayı ülkemiz için önemli bir biyokütle kaynağıdır 

Ülkemiz için sorun teşkil eden tarımsal ve fabrika atıklarının başında 

çay, fındık zurufu, çeltik sapı ve kavuzları, ayçiçeği, buğday, arpa, mısır ve 

kolza sapı gelmektedirler. Özellikle sorun olarak görülen atık ve artıkların 

biyokütle kaynağı olarak kullanılması durumunda, hem bu atıklar güvenli 

olarak bertaraf edilmiş olacak, hem de bu atıklar enerjiye dönüştürülerek 

ekonomik bir değer kazanacaktır. Bu atıkların yakacak olarak kullanılmasının 

çevreye sağlayacağı yarar da göz ardı edilmemelidir (Acar, 2015).  
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Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 60 milyon ton tarımsal atık ortaya 

çıkmasına rağmen bu atıkların bir kısmı hayvan yemi, gübre materyali, yakacak 

vb şekillerde kullanılmaktadır. Hiçbir şekilde kullanılmayıp, doğrudan enerji 

amaçlı olarak kullanılabilecek yaklaşık 15-20 milyon ton civarında bir tarımsal 

atık-artık potansiyeli olduğu düşünülmektedir (Acar ve Ark. 2012). 

Biyokütlenin ülkemizde verimli bir şekilde değerlendirilmesi, yeni iş alanlarının 

açılmasını sağlayacak bir konudur. Ayrıca, biyokütlenin içerisinde fosil 

yakıtlarda bulunan kanserojen madde ve kükürt olmadığı için çevreye zararı son 

derece az olduğundan hava kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunmuş 

olunacaktır.  

Ülkemizde önemli miktarlarda tarımsal artık/atıklar yasak olmasına 

rağmen her yıl tarlada yakılmakta veya evlerde yakacak olarak 

değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu artık/atıkların evlerde yakacak olarak 

değerlendirilmesini cazip hale getirmenin başlıca yolu ise bunların taşınması, 

depolanması ve sobalarda yakılmasını kolaylaştıracak şekil ve boyuta 

getirilmesine bağlıdır.  

Atımtay ve Topal (2004), Türkiye’de biyokütleden temiz enerji elde etme 

amacıyla yaptıkları çalışmada biyokütlenin, yakıldığında ikincil hava ihtiyacını 

ortaya çıkaran yüksek CO ve CnHm emisyonlarının oluştuğunu ve kömürün 

SO2 emisyonu 2400-2800 mg/Nm3 civarında iken, çalışmada kullanılan 

biyokütle yakıtları (ayçiçeği sapı, kayısı çekirdeği, şeftali çekirdeği, prina, 

pamuk çiğidi posası) için SO2 emisyonunun sıfır olduğunu, yapılan tüm yakma 

deneylerinde NOx emisyonlarının, Hava Kalitesi Kontrolü Yönetmeliği (2002) 

tarafından belirlenen sınır değerlerin altında bulunduğunu belirlemişlerdir. 

Araştırmacılar bu sonuçlara dayanarak, akışkan yatak teknolojisi ile OSB ve 

KOBİ’lerin biyokütle ve kömür yakarak daha ucuz enerji elde edebileceğini, 

biyokütleden enerji eldesi sırasında, bir sera gazı olan CO2 emisyonunun 

azalacağını, Kyoto protokolüne daha kolay uyum sağlanacağını ve böylece 

enerji tarımı ve enerji ormancılığının gelişeceğini belirtmişlerdir.  

 Danimarka’da biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları 

içerisinde %80 ile en büyük paya sahiptir. Danimarka odun ve saman 

kullanımına dayanan çok iyi kurulmuş biyokütle piyasasına sahiptir. Bugün 

Danimarka’da toplam yenilenebilir enerji kaynağının %28’ni odun 

oluşturmaktadır. Danimarka son yıllarda odun peleti ve odun briketi üretimine 

başlamış ve bu amaçla odun artığı ithalatı talebinde artış gözlenmiştir. 

Avusturya asıl enerjinin %13’ünü odundan sağlamakta olup, bu miktar ise 15 

yılda altı kat artmıştır. Finlandiya’ da 1993 yılında, asıl enerji tüketiminin 

%14’ü odundan %5’i turbadan ve %19’u biyokütleden sağlanmıştır, bu rakam 

bugün biyokütlede %23’e çıkmıştır. ABD’ de halen enerjinin %4’lük kısmını 

biyokütleden sağlanmakta olup, bu kullanım son zamanlarda en üst noktaya 

ulaşmıştır (Onaji ve Sieomons, 1993). 

Afrika’ nın bazı ülkelerinde pamuk sapı gibi atıklardan odun kömürü 

briketi üretimi yapılmaktadır. Mısır’ da, dar gelirli çiftçiler geçimlerine destek 

sağlaması için süt ürünlerini beslenmelerinde, ahır gübresini gübre ihtiyacını 
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karşılamada ve pamuk gibi bitkilerin saplarını da yakıt kaynağı olarak 

kullanmaktadırlar (Onaji ve Sieomons, 1993). 

Mısır Tarım Bakanlığı, pamuk hasadının hemen arkasından bu sapları 

tarlada yakma zorunluluğu getirmiştir. Bu şekilde gelişigüzel yakılan büyük 

miktarlardaki pamuk sapı ise özellikle Kahire çevresinde hava kirliliği 

yaratmıştır. Bu nedenle Mısır Çevre Bakanlığı, 1994 yılında bir kanun çıkararak 

sapların yakılmasını yasaklamıştır. Ülkedeki kanunlar arasındaki bu ikilem hala 

devam etmektedir.  

Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 60.000.000 ton tarımsal atık ortaya 

çıkmasına rağmen bu atıklar herhangi bir şekilde değerlendirilmeyip ya anız 

olarak yakılarak ya da çöp alanlarına atılarak bertaraf edilmektedir. Bu 

çalışmada kullanılacak olan tarımsal atıkların bazılarının kullanılabilir 

miktarları şöyledir: Buğday sapı, 3.514.486; mısır sapı, 2.982.158;  ayçiçeği 

sapı, 1.355.472, pamuk sapı, 1.512.169 ve çeltik sapı 125.719,  tondur 

(Anonymous, 2011, Başçetinçelik ve ark. 2003). 

Biyokütle yakıtları hemen hemen hiç kükürt emisyonları üretmezler ve bu 

nedenle de asit yağmurlarına neden olmazlar. Biyokütle yakıtları atmosferik 

karbonun döngüsünü sağlar, küresel ısınmayı azaltırlar. Atmosfere salınan 

karbondioksit miktarı, biyokütlenin büyüme sürecinde aldığı karbondioksit 

miktarına eşittir. Biyokütlenin yanması sonucu kömüre kıyasla daha az kül 

oluşur ve külün ortamdan uzaklaştırılması kolay ve ucuz olur, depolama alanı 

gereksinimi azalır. Biyokütle külü tarım alanlarında toprak iyileştirici olarak 

kullanılabilir. Kışa dayanıklı enerji bitkileri (otlar ve ağaçlar) geleneksel çiftlik 

bahçelerine kıyasla daha az yetişme ortamı faktörleriyle yetinebilirler (Boztepe 

ve Karaca, 2009).   

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Materyal 

Bu araştırmada materyal olarak, ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği 

yapılan çay bitkisinin fabrika atıkları, fındık zurufu, çeltik sapı, çeltik kavuzu, 

ayçiçeği, buğday, mısır ve kolza sapı atık ve artıkları kullanılmıştır. Kullanılan 

materyaller ilgili fabrikalardan ve doğrudan tarlada hasat sonrasında kalan 

atıklardan temin edilmiştir. 

Kullanılan materyallerden elde edilen yakıtların, ısıl değerlerini ve 

kimyasal bileşimlerini ölçmek amacıyla kalorimetre, atıkların yakıta 

dönüştürülmesi için ise hidrolik sisteme sahip briketleme makinesi ve küçük 

kapasiteli araştırma boyutlu peletleme makinesi sistem bileşenleri ile çekiçli 

değirmen, baca gazı ölçüm cihazı ve pelet, briket sobaları kullanılmıştır. 

 

Yöntem 
Çalışma, briketleme ve peletleme olarak 2 ayrı dilimde, tesadüf parselleri 

deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Projede 

kullanılacak materyaller ürünlerin işlendiği fabrikalardan ve hasat sonrası 
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arazide kalan atıklardan temin edilmiştir. Nem içeriklerinin %12-15 arasına 

düşürülmesi işlemi için açıkta kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

kullanılan materyaller, Enstitü biyokütle ünitesine getirildikten sonra çekiçli 

değirmen ve öğütücülerden geçirildikten sonra ayrı ayrı peletlenerek hazır hale 

getirilmişlerdir. Elde edilen hammadde ve peletlerin ısıl değerlerini ve kimyasal 

bileşimlerini ölçmek amacıyla kalorimetre kullanılarak ısıl değerleri, etüvde kül 

ve nem içerikleri belirlenmiştir. Baca gazı emisyonlarını ölçmek için peletler, 

pelet sobasında yakılarak, baca gazı ölçüm cihazı ile COx’ler, NOx’ler ve 

SOx’ler ölçülmüştür.  

Projenin briketleme ile ilgili çalışması sonucunda 8 materyalin hidrolik 

tip briket makinesinde briketleri yapılarak fiziksel analizleri belirlenmiştir. 

Briketlerde yapılan yoğunluk, tumbler testi ve kırılma testleri ile ilgili verilerin 

incelenmesi sonucunda, denemede kullanılan hidrolik tipi briket makinesinin 

bazı tarımsal atıklardan kaliteli ürün elde edilmesine uygun olmadığı ya da 

tarımsal materyallerin yapısından kaynaklanan sebeplerden dolayı yakıt 

olabilecek kalitede ürün elde edilemediği görülmüştür. Bu olumsuzluğu ortadan 

kaldırmak ve problemi çözümlemek için materyallerin helezon tipi briket 

makinesinde de briketlenerek ayrı bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Bu 

projede briketleme ile ilgili çalışmaya son verilerek peletlemeyle ilgili 

çalışmaya devam edilmiştir. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Çalışmada kullanılan materyallerin nem, kül ve ısıl değerleri Çizelge 1’de 

verilmiştir. 
 

Çizelge 1. Tarımsal atıkların nem, kül ve ısıl değerleri 

 

Çizelge 1 incelendiğinde, materyallerin analiz yapıldığı dönemdeki 

(Temmuz) nem değerleri ile kışın (Ocak ayı) nem değerleri dikkati çekmektedir. 

Analiz yapıldığı devrede nem değerlerinin, materyalin briket yapılması gereken 

nem değerinin bile altında olduğu, ocak ayında ise yaklaşık her materyalde 4-5 

puan arttığı görülmüştür. Bundan da anlaşılacağı gibi, briket yapmanın en 

uygun zamanı, özellikle nemli bölgelerde yaz aylarıdır. Pelet yapımında ise nem 

 Isıl Değer(cal/g) 

Hammadde Nem (%) Yaz Nem (%) Kış Kül (%) Hammadde Pelet 

Çay tozu 8,29 BC 12,33 5,70 F 4758 A 4639 A 

Mısır sapı 7,72 C 12,05 7,10 E 4275 B 4167 B 

Fındık zurufu 9,76 A 13,75 9,71 C 4226 BC 4151 B 

Buğday sapı 5,65 F 11,10 8,77 D 4326 B 4018 C 

Ayçiçeği sapı 8,82 B 14,62 9,76 C 4040 D 3943 D 

Kolza sapı 7,65 CD 13,04 8,61 D 4087 CD 3887 D 

Çeltik sapı 6,38 E 10,89 18,47 B 3629 E 3484 E 

Çeltik kavuzu 6,98 DE 11,11 18,97 A 3725 E 3477 E 

Önem derecesi ** ** ** ** 

DK (%) 5.02 2.38 2.23 1.03 
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fazla önemli olmayıp fazla kuru olması durumunda nemlendirmek bile 

gerekmektedir. Çizelge 1’de materyallerin kül değerleri incelendiğinde en 

yüksek kül oranının çeltik kavuzu ve çeltik sapından elde edildiği 

görülmektedir. Bunun materyalin yapısından kaynaklandığı söylenebilir. En 

düşük kül oranı ise çay tozundan elde edilmiştir. Materyallerin ısıl değerleri, 

hem hammaddede, yani parçalanmış materyalden, hem de işlendikten sonra 

pelet haline gelmiş üründe bakılmıştır. Elde edilen ısıl değerlerin hammaddede 

peletten daha yüksek çıktığı, görülmektedir. Bunun nedeninin materyal 

işlenirken meydana gelen sıkışmadan olabileceği tahmin edilmektedir. 

İncelenen materyaller içinde en yüksek ısıl değer, çay tozundan elde edilirken, 

bunu sırasıyla mısır sapı, fındık zurufu ve buğday sapı takip etmiştir. Bu 4 

materyalin ısıl değerinin 4000 cal/gr den daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Ayçiçeği ve kolza sapı da 4000 cal/gr civarında kalori verirken, en düşük 

değerler çeltik sapı ve çeltik kavuzundan 3500 cal/gr civarında olarak elde 

edilmişlerdir. 

Elde edilen pelet materyallerin baca gazı emisyon değerleri Çizelge 2’de 

verilmiştir.   

 
Çizelge 2. Tarımsal atıkların baca gazı emisyonları değerleri (*) 

*Kabul edilebilir değerler: CO=32200 ppm, SO2=70 ppm, NO= 640 ppm 

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi incelenen materyallerin baca gazı emisyon 

değerleri farklılık göstermekte ve istatistiki açıdan önem arzetmektedir. 

İncelenen karakterlerden karbon monoksit (CO) en yüksek çay tozundan 14475 

ppm ile ölçülürken, en düşük değer de 1759 ppm ile çeltik kavuzundan elde 

edilmiştir. Materyaller arasında CO bakımından çok önemli farklılık görülmekle 

birlikte, elde edilen değerlerin yönetmeliğin kabul edilebilir sınırları içinde 

olduğu anlaşılmaktadır. İncelenen materyallerin SO2 değerlerinin çıkmaması, bu 

materyallerin iyi yanması sonucunda dışarıya SO2 gazının verilmediği 

anlaşılmaktadır. Azot oksit (NO) gazlarının materyalin cinsine bağlı olarak 

değiştiği de çizelgede görülmektedir. Bunlardan çay tozu ve mısır sapından elde 

edilen verilerin sınır değerinin üzerinde olduğu, diğerlerinin de sınır değerin 

Hammadde 
Baca gazı 

sıcaklığı (0C) 
O2 (%) CO (ppm) CO2 (%) 

SO2 

(ppm) 
NO (ppm) 

Çay tozu 96.7 C 16,7 B 14475 A 2,07 B 0 881 B 

Mısır sapı 102,0 B 17,8 A 10283 B 1,57 CD 0 971 A 

Fındık zurufu 114,3 A 17,8 A 7460 C 1,53 D 0 508 D 

Buğday sapı 113,3 A 17,1 

AB 

3687 DE 1,90 BCD 0 452 DE 

Ayçiçeği sapı 104,3 B 14,8 C 2911 EF 3,03 A 0 475 DE 

Kolza sapı 102,3 B 17.0 B 4963 D 1,97 BC 0 423 E 

Çeltik sapı 104,3 B 16,9 B 2064 EF 1,97 BC 0 600 C 

Çeltik kavuzu 105,7 B 16,3 B 1759 F 2,27 B 0 457 DE 

Önem derecesi ** ** ** ** - ** 

DK (%) 2,04 2,89 15,61 11,42 - 8,01 
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altında olduğu görülmektedir. Materyallerin baca emisyon gazı ile incelenen 

diğer veriler Çizelge 2’de görülmektedir. 

Briketleme çalışmaları için materyallerin nemi %10’un altına 

düşürülmüştür. Briketleme için aynı materyaller 2 ve 4 mm lik elekli çekiçli 

değirmende parçalandıktan sonra hidrolik tip briket makinesinde 

briketlenmişlerdir. Briketler, 6 cm çapında, 6-8 cm uzunluğunda yuvarlak ve 

içleri dolu şekilde elde edilmiş ve kalite analizine tabi tutulmuşlardır. 

Briketlerle ilgili yapılan kalite analizleri çizelge 3 de verilmiştir. Brikette 

yapılan yoğunluk, tumbler testi ve kırılma testleri ile ilgili veriler 

incelendiğinde, kullanmış olduğumuz hidrolik tipi briket makinesinin bazı 

tarımsal atıklardan kaliteli ürün elde edilmesine uygun olmadığı ya da tarımsal 

materyallerin yapısından kaynaklanan sebeplerden dolayı kaliteli ürün elde 

edilemediği görülmüştür. Özellikle 4 mm partikül boyutundaki materyalden 

elde edilen briketlerin 2 mm partikül boyutlu materyale göre daha kalitesiz ürün 

verdiği görülmüştür. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak ve problemi 

çözümlemek için aynı materyallerin helezon tipi briket makinesinde de briket 

yapılarak ayrı bir çalışma yapılması gerektiği kararlaştırılmış ve briketleme 

çalışmalarına son verilmiştir. 
 

Çizelge 3. Tarımsal atıklardan elde edilen briketlerin kalite analiz sonuçları 

 

Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, materyallerin nem değerlerinde 

önemli bir farklılık görülmemektedir. Tarımsal atıkların muhafazası için kapalı 

ortam olduğu durumlarda, şayet dışarıdan yağmur nedeniyle nem alması 

önlenebilirse, kurutulması için her hangi bir masrafa girmeden istenilen nem 

elde edilebilir. Onun için materyalin nemi tamamen muhafaza şartlarına 

bağlıdır. Pelet yapılacak materyalde nem oranının %12-15 aralığında olması 

yeterlidir.  

Materyallerin kül miktarları arasında önemli farklılık görülmektedir. 

Çeltik sapı ve çeltik kavuzu hariç diğer 6 tarımsal atığın kül miktarının %10’un 

altında olduğu görülmüştür. Bu değer, yakacak olarak kullanılacak bir kaynak 

için iyi denilecek bir değerdir ve iyi bir yakıtta kül oranının düşük olması arzu 

edilir. Çeltik sapı ve çeltik kavuzunun kül oranı ise %18 civarında bulunmuştur. 

Bunun nedeninin materyalin yapısından kaynaklandığı söylenebilir. Özellikle 

çay tozunun kül oranının %5.7 gibi düşük bir oranda olması, kül yönünden iyi 

Hammadde 
Yoğunluk  (kg/m3) Tumbler test kaybı (%) Kırılma test kaybı (%) 

2 mm 4 mm 2 mm 4 mm 2 mm 4 mm 

Çay tozu 900,7 866,2 8,95 24,67 2,04 4,31 

Mısır sapı 890,9 799,5 10,74 17,56 5,74 5,68 

Fındık zurufu 891,6 892,2 35,83 42,19 32,86 13,50 

Buğday sapı 646,7 535,8 60,39 41,18 6,91 14,81 

Ayçiçeği sapı 825,8 809,2 9,67 17,55 5,02 5,26 

Kolza sapı 970,4 870,6 4,96 8,78 1,39 0,72 

Çeltik sapı 927,3 625,0 6,80 70,00 1,39 25,89 

Çeltik kavuzu 592,8 682,0 92,01 58,57 52,67 17,34 
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bir yakıt sayılabilir. Diğer atıkların kül oranının %7.1 ile 9.76 arasında değişmiş 

olması da yakıt olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.  

Kullanılan 8 çeşit materyalin ısıl değerleri yönünden incelendiğinde, 

çeltik sapı ve çeltik kavuzu dışındakilerin yüksek oldukları görülmüştür. 

Yakacak olarak kullanılacak materyalin 4000 cal/g dan daha yüksek ısıl değere 

sahip olması arzu edilir. Buradaki materyallerden çeltik sapı ve çeltik kavuzu 

hariç diğerlerinin 4000 ve üzerinde bir ısıl değere sahip olduğu görülmektedir. 

Özellikle çay fabrikası atığının 4639 cal/g ısıl değerde olması, yakacak olarak 

değerlendirilebilecek bir kaynak olabileceğini göstermektedir. Her ne kadar 

çeltik sapı ve çeltik kavuzunun ısıl değeri 3500 cal/g’ın altında olsa bile, 

ülkemizdeki linyit kömürlerinin %90’ının ısıl değeri 3000 cal/g’ın altındadır. 

Bu durumda her iki atık, yakıt olma yönünden herhangi bir engel teşkil 

etmemektedir. Ancak diğer tarımsal atıkların bulunmadığı durumlarda yakıt 

olabilecek potansiyeldedirler.  

Materyallerin baca gazı değerleri incelendiğinde, CO, CO2 ve SO2 gibi 

değerler, bütün materyal için kabul edilebilir limitlerin altındadır. NO değeri 

yönünden ise çay tozu ve mısır sapı hariç diğer atıkların limitin altında oldukları 

görülmüştür. Genel olarak tarımsal atıkların baca gazı emisyon değerlerinin 

gerek çevre açısından gerekse insan sağlığı açısından diğer fosil yakıtlardan 

daha güvenilir olduğu görülmektedir. 

Yapılan bu çalışma sonucunda 8 tarımsal atık, gerek ısıl değer ve gerekse 

baca emisyon değerleri yönünden kömür yerine kullanılabilecek katı yakıt 

kaynakları olarak kabul edilebilir. Ancak çeltik sapı ve çeltik kavuzu, diğer 

atıkların bulunmadığı durumlarda değerlendirilebilecek birer kaynak olarak 

düşünülmelidir.  

Çalışmada kullanılan tarımsal atıkların nem, kül ve ısıl değer yönünden 

kaliteli birer katı yakıt olarak kullanılabilirler. Kullanılan tarımsal atıklardan 

çeltik sapı ve çeltik kavuzu hariç diğer 6 çeşit atık, kül oranlarının düşük, ısıl 

değerlerinin yüksek olmaları nedeniyle tercih edilebilecek katı yakıt 

kaynaklarıdır. Diğer tarımsal atıkların olmadığı durumlarda, çeltik sapı ve çeltik 

kavuzu da katı yakıt kaynağı olarak kullanılabilecek birer biyokütle kaynakları 

olarak değerlendirilebilir.  

Tarımsal atıklar, yalın halde tek başlarına kullanılabildikleri gibi karışım 

yapılarak ta katı yakıt olarak kullanılabilirler. Bu durumda daha kaliteli ve 

yüksek ısıl değere sahip atıklar, düşük ısıl değere sahip atıklarla 

kullanıldıklarında karışımın ısıl değerinin yükselmesine neden olmaktadır. 

Ülkemizde çıkarılan linyit kömürlerinin %90'ının ısıl değerinin 3000 

kcal/kg ın altında olduğu düşünüldüğünde, tarımsal atıkların kaliteli birer yakıt 

kaynağı oldukları söylenebilir. Tarla bitkilerinden elde edilecek atıklardan en 

düşük ısıl değere sahip olan çeltik sapı ve çeltik kavuzu, 3500 kcal/kg 

civarındadır. Görüldüğü gibi tarımsal atıkların ısıl değer, nem, kül ve baca gazı 

emisyon değerlerinin linyit kömüründen daha kaliteli olması, bunların kömür 

yerine kullanılabilecek katı yakıt kaynağı olduklarını göstermektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Cystoseira Barbata makroalg ve linyit kömür karışımının 

termogravimetrik analizi (TGA) farklı ısıtma hızlarında (10, 20, 30 ve 40 ºC/dk) inert 

azot atmosferinde, oda sıcaklığından 900 ºC ye kadar ısıtılarak gerçekleştirildi. 

Makroalg ve linyit kömür karışımı 110 ºC de 20 dk bekletilerek nemi uzaklaştırılmış 

ardından 900 ºC de 20 dk bekletilerek tamamen bozunması sağlanmıştır. TGA analizleri 

sonucunda elde edilecek sıcaklığa karşı kütle kaybı verileri kullanılarak makroalg ve 

kömür karışımının piroliz kinetiği incelendi. Dağılımlı Aktivasyon Enerjisi Modeli 

(DAEM) kullanılarak piroliz aktivasyon enerjileri belirlendi. Cystoseira Barbata 

makroalg ve linyit kömür 600 ºC de pirolizi sonucu elde edilen katı (bio-char) ürünün 

karakterizasyonu için FTIR, Elementel analiz gibi teknikler kullanılırken, piroliz sonucu 

oluşan sıvı ürünün (bio-oil) karakterizasyonunda ise GC-MS tercih edildi. 

Anahtar Kelimeler: Makroalg, kömür, co-piroliz, dağılımlı aktivasyon enerjisi modeli 

(daem), termogravimetrik analiz 

 

CO-PYROLYSIS OF COAL-BIOMASS BLENDS AND CHARACTERIZATION 

OF THE PRODUCTS OBTAINED 
 

ABSTRACT 

In this study, pyrolysis characteristics of Cystoseira Barbata macroalgae and coal 

blends were investigated using a thermogravimetric analyzer (TGA) under inert 

nitrogen atmosphere at different heating rates (10, 20, 30 and 40 ºC/min). Samples were 

heated to 110 C and held 20 min to provide moisture removal. During heating, sample 

mass and furnace temperatures were recorded and pyrolysis characteristics and kinetics 

of macroalgae and coal blends were investigated. The activation energy of pyrolysis 

reaction was estimated with isoconversional DAEM model. Bio-char and bio-oil 

obtained from the experiments of Cystoseira Barbata macroalgae and coal blends were 

characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), elemental analyses 

and gas chromatography/mass spectrometer (Py–GC/MS). 

 Keywords: Macroalgae, coal, co-pyrolysis, distributed activation energy model 

(daem), thermogravimetric analysis 

 
GİRİŞ 

Dünyada endüstrileşme ile birlikte fosil yakıtların (kömür, petrol ve 

doğalgaz) hızla tüketilmesi sonucu oluşan sera gazları (karbondioksit, metan ve 

su buharı), CO2 emisyonuna, küresel ısınmaya ve çevre kirliliği gibi tehlikelere 

neden olmaktadır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak temiz ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına talep gün geçtikçe artmaktadır (Ceylan ve Topcu 2014, Adams ve 

McManus 2014, Chen ve ark. 2015). Biyokütle ısı ve yakıt üretimi için 

kullanılan temiz, maliyet açısından verimli, CO2 içermeyen ve düşük kükürt 
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içerikli yenilenebilir bir maddedir. Aynı zamanda biyokütle enerjisi dünyadaki 

en büyük enerji kaynaklarından biridir (Akan 2013). Termogravimetrik Analiz 

(TGA), biyokütle pirolizi boyunca kinetik parametreleri ve termal davranışları 

incelemede kullanılan genel tekniklerden biridir (Vuthaluru 2003). Aktivasyon 

enerjisi (Ea) ve frekans faktörü (ko) biyokütle piroliz kinetiğini tanımlamada 

kullanılan ana parametrelerdir. Literatürde oldukça tercih edilen Dağılımlı 

Aktivasyon Enerjisi Modeli (DAEM) yöntemi piroliz süreçleri için kinetik 

parametreleri tahmin etmek için kullanılmaktadır (Yan ve ark. 2009). 

Bu çalışmada farklı ısıtma hızlarındaki (10, 20, 30 ve 40 ºC/dk) 

termogravimetrik veriler kullanılarak Cystoseira Barbata makroalg ve linyit 

kömür karışımının piroliz davranışları incelendi.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Materyal 

Bu araştırmada materyal olarak, makroalg ve düşük kalitede linyit kömür 

karışımı piroliz hammaddeleri olarak kullanılmıştır. 

 

Yöntem 

 Cystoseira Barbata makroalg ve linyit kömür karışımının termal 

davranışları TG, DTG analizleri TA marka ve DMAQ800 model termik analiz 

cihazı ile incelendi. TG ve DTG eğrileri aşağıda belirtilen koşullarda eş zamanlı 

olarak kaydedildi. 
 

Referans Sinterleşmiş α-Al2O3 

Isıtma hızı 10°C/dak 

Kroze Platin 

Atmosfer Azot 

Isıtma aralığı 30-1000°C 
 

Cystoseira Barbata makroalg ve linyit kömür karışımının pirolizi sonucu 

elde edilen katı ürünün elementel analizi İnönü Üniversitesi merkez 

laboratuvarında yer alan LECO marka CHNS-932 model analiz cihazında 

yapıldı. C, N, H ve S miktarları simultane olarak ölçüldü. Cystoseira Barbata 

makroalg ve linyit kömür karışımının pirolizi sonucu elde edilen katı ürünün IR 

spektrumları Perkin Elmer, USA FT-IR spektrometresi ile 400 cm-1 ile 4000  

cm-1 aralığında kaydedildi. Cystoseira Barbata makroalg ve linyit kömür 

karışımının pirolizi sonucu elde edilen sıvı ürünün Gaz Kromatografisi Kütle 

Spektrometresi analizi Giresun Üniversitesi merkez laboratuvarında yer alan 

Agilent marka 5975C model analiz cihazında ölçüldü. 
 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 

Isıtma hızları 10, 20, 30 ve 40 °C/dk olan Cystoseira barbata ve linyit 

kömür karışımının termogravimetri analizi sonuçları Şekil 1’de verilmektedir. 

Şekilden de görüldüğü üzere farklı ısıtma hızlarında bozunma eğiliminde bir 

değişiklik gözlenmemiştir.  
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Şekil 1. Cystoseira barbata ve linyit kömür karışımının TG ve DTG eğrileri 

 

Cystoseira barbata ve linyit kömür örneğinin birlikte ya da bireysel 

piroliz sürecinde kütle kayıp basamaklarının belirlenmesi amacıyla diferansiyel 

termogravimetri analiz eğrilerinden yararlanılmıştır. Bütün örneklerde yaklaşık 

150°C civarında bir kütle kayıp piki gözlenmiştir. Bu aşamada örnekten nem ve 

yüzeyde bulunan düşük molekül ağırlıklı maddeler uzaklaşmıştır. Makroalg 

örneğinin bozunma aralığı DTG eğrilerinden 250-400°C aralığı olarak tespit 

edilmiştir. Kömür içerdiği C=C bağlarından dolayı zayıf yapılı makroalge göre 

daha yüksek sıcaklıklarda bozunmaktadır. Kömürün bozunması yaklaşık 600°C 

sıcaklıkta gerçekleşmiştir. Makroalg bozunma hızı kömüre göre oldukça 

yüksektir. Makroalg bozunma hızları DTG eğrilerinde keskin pik olarak 

gözlenmiştir. Buna karşın kömürün bozunma piki daha yayvan olup bozunma 

olayı daha geniş bir sıcaklık aralığında gerçekleşmiştir. 

Dağılımlı Aktivasyon Enerjisi Modeli (DAEM) yöntemi piroliz süreçleri için 

kinetik parametreleri tahmin etmek için kullanılır. DAEM yöntemi ile 

aktivasyon enerjisini hesaplamak üzere dört farklı ısıtma hızında (10, 20, 30 ve 

40 C/dk) inert azot atmosferinde numunelerin pirolizi gerçekleştirilmiştir. 

DAEM yöntemi için kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir;  

 

 
 

Burada a; ısıtma hızı (°C/dk), T mutlak sıcaklık (K), ko frekans faktörü, R 

evrensel gaz sabiti, E aktivasyon enerjisidir. Farklı ısıtma hızlarında yapılan 

termogravimetri analizi sonuçları kullanılarak ln(/T2) ye karşı 1/T grafikleri 
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çizildiğinde lineer doğru grafiklerinin eğiminden E/R kayma değerinden de 

frekans faktörü hesaplanabilir.  
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Şekil 2. Cystoseira barbata-Kömür DAEM plot eğrileri 

Şekil 2’de DAEM yöntemi kullanılarak Cystoseira barbata-Kömür 

karışımının kinetik analizi için çizilen grafikler görülmektedir.  

 

 
Şekil 3. Cystoseira Barbata-Kömür için dönüşüm oranına karşı Aktivasyon enerjisi E ve 

             frekans faktörü ko değişimi 
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Şekil 3’te görüldüğü üzere Cystoseira Barbata-Kömür karışımı için en 

yüksek aktivasyon enerji değeri 0.7 dönüşüm oranı için 336.77 KJ/mol olarak 

hesaplanmıştır. Frekans faktörü ko ise 1010-1025 değerleri arasında değişiklik 

göstermektedir. 

Yapılan deneylerde elde edilen piroliz katı ürünün yapısını aydınlatmak 

için FT-IR, Elementel Analiz teknikleri kullanıldı. Şekil 4’te C.Barbata ve 

Kömür Karışımının pirolizi sonucu elde edilen katı ürünün FTIR Spektrumu 

gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 4. C.Barbata ve Kömür Karışımının Pirolizi Sonucu Elde Edilen Katı 

               Ürünün FTIR Spektrumu 

 

C.Barbata ve kömür karışımının pirolizi sonucu elde edilen katı ürüne ait 

FT-IR spektrumu incelendiğinde, birçok fonksiyonel gruba sahip oldukları 

görülmektedir. 3451 cm-1’de görülen titreşim piki suya ait O-H gerilme 

titreşimidir. 3111 ve 2975-2898 cm-1 arasında gözlenen pikler aromatik ve 

alifatik hidrokarbonlara ait C-H gerilme titreşimleridir. 1409 cm-1 arasında 

gözlenen pikler ise alifatik hidrokarbonlara ait C-H eğilme titreşimi olduğunu 

göstermektedir. Yaklaşık 1026 cm-1’de karakteristik C-O, C-N veya C-C 

gerilme titreşimlerine ait olan şiddetli pikler gözlenmektedir (Liu ve ark. 2015). 

Elde edilen piroliz katı ürünün tam analizi ve ısıl değeri Çizelge 1’de 

verilmektedir. C barbata ve kömür karışımına ait bio-charın ısıl değeri yüksek 

olup azot ve kükürt değerleri düşüktür. 
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 Çizelge 1. Bio-char ürününün elementel analiz sonuçları 
 C. barbata-kömür 

Karbon 25.30 

Hidrojen 1.796 

Azot 0.374 

Kükürt 1.898 

Oksijena 70.64 

Kalorifik Değer/calgr-1 2550.19 
      aFark 

 

C.Barbata ve linyit kömür karışımının pirolizi sonucu elde edilen sıvı ürünün 

GC-MS kramotogramları Şekil 5’de verilirken piroliz ürünleri Çizelge 2’de 

gösterilmektedir. 

 
Şekil 5. C.Barbata-Kömür karışımı pirolizinden elde edilen sıvı ürünün GC-MS 

                 kramotogramları 
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GC-MS kromatogramında dikkat çeken pikler %33.22, 16.68 ve 21.10’luk alan 

ile 9-Oleik asit ürünü büyük kısmını oluşturmaktadır. 

  

Çizelge 2. C.Barbata-Kömür karışımının piroliz ürünleri 

Alıkonma Zamanı (dk) Pik Alanı %) Bileşik İsmi 

1,7320 0,81 Etanon 

4,0360 0,50 Mevanolik Lakton 

4,3020 2,85 Dianhidroiditol 

5,8130 0,52 3-(1-metil-2-pirolidinil)piridin 

12,0640 0,51 Palmitik asit 

12,3380 1,22 Hekzadekadienoik asit 

13,2720 33,22 9-Oleik asit 

13,3090 16,68 9-Oleik asit 

13,7090 21,10 9-Oleik asit 

16,4050 2,50 Süksinik anhidrit, Dodesenil süksinik anhidrit 

16,7970 1,21 Siklopentadekanon 

20,8120 1,58 Cis-9-Octadecenal 

25,8850 1,31 Tokoferol 

26,8850 0,89 6-Kromanol 

 

Sonuçlar dikkate alındındığında C.Barbata-Kömür karışımının pirolizi ile 

bir kullanım potansiyeli oluşturmak hedeflenmiştir. Farklı reaktörler 

kullanılarak deneme çalışmaları devam etmektedir. 
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PELET YAKITLI KALORİFER KAZAN TASARIMI VE 
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ÖZET 
Gelişen dünyada artan nüfusla birlikte teknoloji ilerlemiş, buna bağlı olarak 

enerji ihtiyacı artmış ve alternatif enerji kaynaklarına yönelme başlamıştır. Dünyada 

enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürebilirliğini sağlamak için alternatif enerji 

kaynakları giderek daha fazla kullanılmaktadır. Alternatif enerji kaynakları arasında yer 

alan biyoyakıtın dünyada önde gelenleri arasında; biyoetanol, biyogaz, biyodizel ve 

biyokütle yer almaktadır. Teknolojinin gelişimiyle beraber biyoyakıt türü olan pelet 

yakıtın direk yakılmasıyla birlikte enerji açığa çıkıp kullanılması konusundaki 

çalışmalar başlamış ve gün geçtikçe ilerlemiştir. Bu çalışmada; tasarlanan bir pelet 

kazanı bölümleri ve teknik verileriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Tam yükte 51 kW ısıl 

güç üretilmiş, verimin yaklaşık %80 olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimler: Biyoyakıtlar, Pelet, Pelet kazanları, Kazan tasarımı 

 

DESIGN OF A PELLET FUELLED BOILER AND PERFORMANCE 

ANALYSIS 

 

ABSTRACT 
Technology has been developing in accordance with increasing population and 

growing world, as a result, the need and demand for energy has increased and 

inclination towards the alternative energy resources has begun. Alternative energy 

sources have been discovered to ensure the sustainability of the world's energy without 

causing environmental pollution. These are known as solar energy, wind power, 

geothermal energy, hydropower and biofuels. Mostly known biofuels are bioetanol, 

biogas, biodiesel and biomass. The studies about burning pellet directly and the 

occuring energy has become a popular topic recently and the studies and researches 

have been developed. In this study, a designed pellet boiler section and information 

about tecnical specifications are given. At maximum power, 51 kW rated power has 

been produced and found out that efficiency is nearly %80. 

Keywords: Biofuels, Pellet, Pellet stoves, Pellet boilers, Boiler design 
 

 

GİRİŞ 

 

Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve 

teknolojinin ilerlemesi, enerjiye olan talebin artmasına neden olmaktadır. Enerji 

kaynakları kullanışlarına göre yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları 

şeklinde sınıflandırılmaktadır. Yenilenemez enerji kaynakları, kısa bir gelecekte 

tükenebileceği öngörülen enerji kaynakları olup fosil kaynaklılar ve çekirdek 

kaynaklılar olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Yenilenebilir enerji 
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kaynakları ise; oldukça uzun sayılabilecek bir gelecekte tükenmeden 

kalabilecek, kendisini yenileyebilen kaynaklar olarak tanımlanmaktadır. 

Yenilenemez enerji kullanımında, dünya atmosferinde emisyon değerlerinin 

mevcut sınırlar içinde tutulması mümkün olmamaktadır. Bunun sonucunda 

dünya üzerinde çevre kirliliği meydana gelmektedir.  Bu kirliliğin devam etmesi 

durumunda dünya sıcaklığının artacağı ve deniz seviyesinin yükseleceği vb. 

sonuçlar kaçınılmazdır. Bu nedenle tüm dünyada enerji üretiminde yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. Su, güneş, rüzgar, 

biyokütle gibi enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer 

almaktadır. Biyokütle ile ilgili çalışmalar büyük hız kazanmıştır. Biyokütlenin 

ekonomik ve çevresel açıdan olumlu etkileri de göz önüne alındığında, 

biyoenerji konusu üzerindeki çalışmalar giderek artmaktadır. Biyokütle, 

alternatif enerji kaynakları içerisinde büyük bir potansiyele sahip olup, güneş 

ışığı var olduğu sürece fotosentez yolu ile sürekli hidrokarbon depolayabilen bir 

kaynaktır. Gelişmiş ülkelerin birçoğu biyoenerjiyi geleceğin temel enerji 

kaynağı olarak görmekte ve enerjinin gerekli olduğu kısımlara entegre 

etmektedir. Örneğin; İsveç’de konutların önemli bir kısmı direkt veya su 

kaynaklı elektrikli ısıtma sistemleri ile ısıtılmaktadır. Elektrik talebi, elektrik 

üretimini aştığı için İsveç’te özellikle kış aylarında ısıtma için çözümlerden 

birinin de pelet ısıtma sistemleri olduğu vurgulanmakla beraber benzer durumun 

diğer AB ülkelerinde de olduğu görülmüştür. Örneğin Avusturya ve Almanya 

için de geçerli olduğu ve 2000’li yılların başlarında pelet ısıtma sistemlerinin 

kurulmaya başlandığı ve kullanımının artarak yaygınlaştığı belirlenmiştir. 

İsveç’teki vergi politikaları peleti teşvik ederek akaryakıt ve elektriğe kıyasla 

çok daha ucuz kılmaktadır. Ayrıca, düşük yatırım maliyeti pelet ısıtma 

sistemlerinin cazibesini oldukça artırmaktadır. Avusturya ve Almanya’da ise 

yakıtlar için fiyat farklılıkları daha az olmasına rağmen, peletin çevre dostu 

imajı ve direkt devlet teşvikleri pelet yakıt teknolojinin gelişimini 

desteklemektedir (Fiedler, 2004, Golser, 2001). 

Kazanlar, içerisinde yanmanın gerçekleştiği ve yakıtın içerdiği kimyasal 

enerjiyi ısı enerjisine dönüştürebilen, oluşan ısı enerjisini bir akışkana verecek 

şekilde imal edilmiş ve basınç altında çalışan kapalı kaplar olarak tanımlanır. 

Kazanlar konutlarda ısınma amaçlı kullanıldığı gibi enerji gereksinimi olan 

birçok sanayi dalında da yaygın olarak faaliyet göstermektedir. Kazan 

verimliliği; yanmanın mükemmelliğine ve yanma sonucu açığa çıkan enerjinin 

akışkana transfer miktarına bağlıdır. Bununla birlikte kazanın yapısal 

tasarımına, brülör tasarımına, yakıt içerisindeki kirleticilerin miktarına, yanma 

sistemi tasarımına ve işletme şartlarına bağlıdır. Literatürde bu konularda birçok 

çalışma ve araştırma mevcuttur. Çalışmaların hedefleri arasında yüksek hava 

fazlalığını azaltmak, değişken hava fazlalığı sağlamak, lambda sensörü 

kullanarak optimal hava/yakıt oranını gerçekleştirmek, baca gazı sıcaklıklarını 

mümkün olduğu kadar düşürerek ve emisyonları azaltarak verimi arttırmak 

sayılabilir. Bu çalışmalardan biri, İsveç piyasasında kullanılan kazanlar ağırlıklı 

olarak yüksek fazla hava ile çalışmak üzere geliştirilmiştir. Değişken hızlı fan 
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kullanarak hava temini sağlayan sistemler de mevcuttur. Bu amaçla CO veya bir 

lambda sensörü kullanılmaktadır. Böylece bu emisyonların azaltılması 

sağlanmıştır. Almanya ve Avusturya piyasasında da bu tür kazanlar 

üretilmektedir (Froling, Kalkgruber, SHT-Heiztechnik). Tüzün (2012) 

çalışmasında katı yakıtlı kazanlara uyumlu şekilde çalışan pelet yakıcı sistemini 

tasarlamış, imal etmiş ve test etmiştir. Sistemi oluşturan bileşenler ayrı ayrı 

denetlenmiş ve gözlenmiştir. Bunun sonucunda, mekanizmanın otomasyonunun 

yapılmasıyla, termostatik kontrollü olarak katı yakıtlı kazanlarda kullanıcı 

müdahalesi olmadan verimli bir şekilde pelet yakılabileceği gösterilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında yapılan yeni tasarım ile gereksinim duyulan ısıl 

güce göre, oransal çalışma sağlanarak yakıt ekonomisi, yüksek yanma verimi, 

düşük emisyon ve kullanım kolaylığı sağlanması hedeflenmektedir. Böylece 

tasarlanan sistem konutlarda kullanılan mevcut katı yakıtlı kazanların yerine 

kullanılabilecektir.  

 

GENEL BİLGİLER 

 

Pelet Yakıtı 

Pelet yakıt , her türlü odun , odun artığı ve orman artıklarının kurutularak 

,öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması sonucu elde edilen, 

genellikle 6-16 mm çapında, 20-30 mm arasında uzunluğunda, silindirik yapıda 

üretilen bir yakıttır. Şekil 1’de pelet üretim aşamaları bir şema ile gösterilmiştir.  
 

1. Hammadde 

deposu 

2. Ayrıştırıcı 

3. Değirmen  

4. Fırın  

5. Ara Depo 

6. Karıştırıcı 

7. Ara Depo 

8. Pelet Pres 

9. Soğutucu 

10. Elek 

11. Silo 

 
 

Şekil 1. Pelet üretim aşamaları şeması (www.pelettr.com/pelet-blog/pelet-uretim-sekli-9.html) 
 

Pelet yakıtının sürdürülebilir bir enerji kaynağı olması, elektrik ve ısı 

enerjisinde kullanılabilir olması, fosil yakıtlı yakıtlarda dışa bağımlılığın 

azaltmasını sağlaması, atmosfere salınan emisyon değerlerinin düşük olması, 

çevre ve insan sağlığı açısından kabul edilebilir olması, depolanması ve 

nakliyesinin kolay olması gibi birçok avantajı vardır. DIN 51731 standartına 

göre pelet yakıtının istenen özellikleri ile ilgili bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1.  DIN 51731 standartına göre pelet yakıtının istenen özellikleri  

Özellikler Değerler 

Isıl Değeri min. 17,5 MJ/kg 

Kükürt içeriği max. % 0,8 

Kül içeriği max. % 1,5 

Nem max. % 12 

 

Pelet yakıtının özellikleri üretildikleri ham maddeye biraz bağlıdır. Örnek 

olarak nar kabuğu ve çamdan üretilen peletlerin analiz bilgileri Çizelge 2’de 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi çam peletin, nar 

kabuğu peletine göre ısıl değeri ve yoğunluğu yüksek, nem oranı, kül içeriği ve 

kükürt oranı düşüktür. Bu nedenle çam peletinin, nar kabuğu peletinden daha 

yüksek yanma verimine sahip olduğu görülmektedir. 
 

Çizelge 2. Nar kabuğu ve çam pelet analizleri (www.dostpelet.com) 

Özelikler Nar Kabuğu Çam 
Çap (mm) 6,00  6,00 
Alt Isıl Değer (kcal/kg) 4074  4690 
Üst Isıl Değeri (kcal/kg) 4324  4905 
Nem (%) 7,88 7,45 
Kül İçeriği (%) 4,02 4,43 
Uçucu Madde (%) 67,34 70,12 
Kükürt (%) 0,13 0,11 
Yoğunluk kg/dm3 0,65  0,72 

 
Pelet Yakıtlı Kazanlar ve Yakma Sistemleri 

Kazan, yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine 

dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran sistem olarak 

tanımlanmaktadır. Kazanlar genel olarak Alev/Duman Borulu Kazanlar ve Su 

Borulu Kazanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

Yakıtı, kullanılabilir ısı enerjisine dönüştürmek için yaygın olarak 

uygulanan yöntem onu doğru bir şekilde yakmaktır. Pelet yakıtın yanmasında,  

düşük emisyon ve düşük cüruf ile tam yanmayı sağlamak için, yanma havasının 

miktarı ve temin yöntemi aşırı öneme sahiptir. İdeal yanmayı elde edebilmek 

için ise uygun koşullarda yakıt ile yanma havasının karışması sağlanmalıdır. 

Yanmada optimal yanmayı sağlamak için yanma ortamı birincil ve ikincil 

yanma bölümleri olarak ikiye ayrılır. Birincil yanma, iki aşamada gerçekleşir. 

Öncelikli olarak kurutma, ardından piroliz ve son yanma olarak gerçekleşir. 

Kurutma aşamasında, pelet yakıtın içerisinde kalan nemin buharlaşması ve pelet 

yakıtı terk etmesi sağlanır. Ardından ısı etkisiyle kuru peletler,  piroliz ile 

bozunarak yanıcı ve uçucu gaz bileşenleri ve kok oluşur. İkincil yanma fazında, 

birinci yanma sonucunda açığa çıkan yanıcı gaz bileşenleri hava fazlalığı ile 

tekrar tepkimeye girerek yanmamış bileşenlerin yanması sağlanır. 

Pelet besleme sistemleri üstten, yatay ve alttan beslemeli olmak üzere üçe 

ayrılır (Şekil 2). Pelet besleme sistemlerinde helezon taşıyıcılar kullanılır ve bu 

taşıyıcılar peleti helezon borusu içinden taşır ve yanma yatağı (haznesi) içine 

iter ve burada yanma gerçekleşir. Yanma havası pelet ile beraber veya yanma 
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haznesindeki açıklıklardan sağlanır. Kül ise pelet ile yer değiştirir ve yanma 

haznesindeki açıklıklardan kül haznesine veya kül transport sistemine düşer. En 

yaygın olarak üstten beslemeli pelet taşıma sistemi kullanılır. Bu tiplerin 

avantajı, pelet deposunun yanma odasından ayrı olması ve böylece geri yanma 

tehlikesinin düşük olmasıdır. 

 

 
Şekil 2. Pelet besleme yöntem ve şekilleri 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu bölümde pelet kazanın bölümleri ve tasarım ile ilgili teknik bilgileri 

verilmektedir. 

Şekil 3’te tasarlanan pelet kazanı şeması görülmektedir. Şekilde 

görüldüğü gibi önce pelet yakıtı (11) numaralı kısımdan pelet deposuna (1) 

alınmaktadır. Buradan pelet yakıt, pelet taşıma sistemi vasıtasıyla pelet 

brülörüne (2) gelmekte ve ayarlanan zamanda otomatik ateşleyici vasıtasıyla 

yanma işlemi başlatılmaktadır. Yanma odasında (3) alev oluşmakta, yanma 

ürünleri duman kanalından (4) geçerek su cidarında (7) yön değiştirmekte ve ısı 

enerjisini suya aktarmaktadır. Daha sonra duman, etrafı su ile çevrili duman 

borularına (5) gelerek ısı transferi yoluyla enerjisini suya aktarmakta ve bacadan 

(8) dışarı atılmaktadır.  
 

1. Pelet Deposu 

2. Pelet Brülörü (yanma çanağı) 

3. Yanma odası 

4. Duman kanalı 

5. Duman boruları 

6. Türbülatörler 

7. Su cidarı 

8. Baca 

9. Küllük 

10. Elektronik kompenetler 

(Pompa, Elektronik Kart vs.) 

11. Pelet depo kapağı 

 
 

Şekil 3. Tasarlanan pelet kazanı şeması 
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Tasarlanan pelet kazanı teknik verileri Çizelge 3’te verilmiştir. 
 

Çizelge 3. Tasarlanan pelet kazan teknik verileri 

Özellikler Değer 

Kazan hacmi (lt) 120 

Pelet çapı (mm) 6-10 

Çalışma Basıncı (bar) 2 

Isıl Kapasite (kW) 30-50 

Fan motor gücü (W) 40-80 

Tank kapasitesi (kg) 300 

Yakıt tüketimi (kg/h) 6-12 

 
Şekil 4’te deney düzeneğinin şeması görülmektedir. 

 

 
Şekil 4. Deney düzeneği 

 
Çizelge 4’te deney düzeneğine ait ekipmanlar verilmiştir.  

 
Çizelge 4. Deney düzeneği materyalleri 

Ekipman Özellikleri  

Eşanjör   40 kW 

Aparey 40 kW 

Kalorimetre - 

Pompa  3 m3/h 

Pompa  10 m3/h 

Vana - 

Depo 5 m3 

 
Çizelge 5’te deneylerde kullanılan pelet yakıtının özellikleri verilmiştir. 

 
Çizelge 5. Deneyde kullanılan pelet yakıtının özellikleri 

Özelikler Nar Kabuğu 

Çap (mm) 6,00  

Alt Isıl Değer (kcal/kg) 4401 

Nem (%) <7,18 

Kül İçeriği (%) <0,63 
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Performans testi için kazan önce kararlı şartlara gelinceye kadar 

çalıştırılmıştır. Test 12 kg/h yakıt debisi ile kararlı durumda gerçekleştirilmiştir. 

Pelet kazanın istenilen ısıl gücü sağlaması amacıyla, giriş ve çıkış suyu 

sıcaklıklarını ayarlamak için eşanjör kullanılmaktadır. Eşanjör ile depo arasında 

yerleştirilen aparey sayesinde ise akışkanın soğutulması sağlanmaktır. Gerekli 

ölçümlerin alınabilmesi için kalorimetre probları giriş ve çıkış hattına 

bağlanmıştır. Bağlanan kalorimetreden 2 dakika aralıklarla giriş suyu ve çıkış 

suyu sıcaklığı, sıcaklık farkı ve kazan ısıl gücü gözlenmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Tasarlanan pelet kazanı üzerinde yapılan gözlemler ve ölçümler 

sonucunda; yakıt deposundan brülör yanma haznesine kadar olan yakıt iletim 

hattında, peletin sorunsuz şekilde iletildiği,  yanma haznesinde otomatik olarak 

ateşlemeyi gerçekleştirdiği, iyi bir hava-yakıt karışımı sağlayarak yakıtı verimli 

olarak yaktığı gözlemlenmiştir. Ölçümler sonucunda kazandan ortalama çıkış 

suyu sıcaklığı (Tç) 82,4 ᵒC, kazana ortalama dönüş suyu sıcaklığı (Td) 63,5 ᵒC, 

ortalama sıcaklık farkı (Δt) 18,9 ᵒC ve baca gazı sıcaklığının 230 ᵒC olduğu 

gözlenmiştir. Bu şartlarda ortalama ısıl gücün 51 kW ve verimin yaklaşık %80 

olduğu belirlenmiştir.  

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada, pelet yakıtı, pelet yakıtlı kazanlar ve yakma sistemleri 

hakkında genel bilgi, tasarlanan pelet kazanı ile ilgili teknik bilgiler verilmiştir. 

Pelet kazanı üzerinde yapılan ölçümler sonucunda kazanın ısıl gücünün tam 

yükte 51 kW, veriminin %80’in üzerinde olduğu belirlenmiştir. Pelet kazanının 

verimliliği kazanın yapısal tasarımına, brülör tasarımına, yakıt içerisindeki 

kirleticilerin miktarına ve yanma sistemi tasarımına ve işletme şartlarına 

bağlıdır. Bu noktada pelet yakıtlı kazan üzerindeki verim artırmaya ve emisyon 

değerlerini optimal hale getirmeye yönelik, yanmanın iyileştirilmesi, 

kullanışlılığının artırılması ve otomasyonunun iyileştirilmesi konusunda 

çalışmalar devam etmektedir. 
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ÖZET 

Biyokütle enerjisi, yenilenebilir enerji kaynağı olarak sayılabilir ve kullanımı 

yaygınlaştırılabilir. Özellikle, ülkemizde tarımsal üretimin yapıldığı kırsal alanlarda, 

üreticinin ekonomik gücünün azlığı daha farklı yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının 

gerekliliği fikrini güçlendirmektedir. Üretimini kendisinin yaptığı ürünlerden elde ettiği 

anız materyallerinin enerji kaynağı olarak kullanılabilirliğinin sağlanması emeğini ve 

geleceğini üretime adamış üreticiler için son derecede önemlidir.  

Mısır, ayçiçeği ve çeltik anızları daha sonraki ekilecek ürünler için tohum yatağı 

hazırlığında problem oluşturmakta, bu nedenle toprağın yapısını bozan ve ekosisteme 

olumsuz etkiler yapan anız yakılması sorununu ortaya çıkarmaktadır. Çevresel, 

ekonomik ve hukuksal problemlere yol açan anız yakmak yerine bu atıkların enerji 

kaynağı olarak kullanımı hem bu atıkların yukarıda sayılan problemlerini ortadan 

kaldıracak hem de üretici kendi ürettiği ürünün anızı ile enerji ihtiyacını 

karşılayabilecektir. 

Bursa ilinde hasat sonrasında elde edilen en fazla toplam biyokütle (164 174 ton) 

mısır bitkisinden sağlanmakta olup, bunu sırasıyla; yağlık ayçiçeği (52 432 ton), çeltik 

(23 978 ton), çerezlik ayçiçeği (14 842 ton), kolza (341 ton), tütün (153 ton) ve susam 

(23 ton) takip etmektedir. Bu atıkların biyoyakıt olarak kullanılması sürdürülebilir 

tarım, ekosistem ve üreticiler açısından son derecece önemli sonuçlar ortaya koyacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bursa, biyoyakıt bitkileri, sürdürülebilir tarım 

 

QUANTITIES AND USABILITIES OF SOME FIELD CROP STALKS  

AS BIOMASS IN BURSA PROVINCE 
 

ABSTRACT 

Biomass energy can be considered as a renewable energy source and its use can 

be extended. Especially, the shortage of economic power of the grower in rural areas in 

which agricultural production is realized supports the idea of utilizing different 

renewable energy sources. Use of stubble materials remained after the harvest of field 

crops as energy source is very important for the growers who devoted their labour and 

future to production. 

Stubbles of maize, sunflower and rice cause problems in seedbed preparation for 

the subsequent crop, therefore bring about stubble burning problem which disrupts the 

soil structure and has adverse effects on the ecosystem. Use of these wastes as energy 

source, instead of stubble burning practice which leads to environmental, economical 

and legal problems will both eliminate the problems caused by these wastes which were 

mentioned above and the grower will meet his energy demand from the stubble of his 

own crop.  
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The highest quantity of total biomass obtained after harvest in Bursa province is 

164 174 tonnes (from maize) and this is followed by oil sunflower (52 432 t),  rice (23 

978 t) , appetizer sunflower (14 842 t), rapeseed (341 t), tobacco (153 t)  and sesame (23 

t). Use of these wastes as biofuel will lead to very important results in relation to 

agriculture, ecosystem and growers. 

Keywords: Bursa, biofuel plants, sustainable agriculture. 

 
 

GİRİŞ 

 

Toprak yüzeyindeki sap, saman ve benzeri atıklar anız olarak 

adlandırılmaktadır. Farklı bitkilere ait anız kalıntıları, toprağa karıştırılarak, 

çiftlik hayvanlarının kaba yem ihtiyacının karşılanmasında, hayvan 

barınaklarında altlık olarak ve kağıt endüstrisinde hammadde olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak bazı yer ve zamanlarda bazı bitkilere ait anızlar 

farklı nedenlerden dolayı bu amaçlar için kullanılamamakta, topraktan 

uzaklaştırılmaları problem olmaktadır. Üreticiler de bu problemin kısa yoldan 

çözümü için, toprağa, çevreye, ekosisteme zarar veren anız yakılmasına 

başvurmaktadırlar.  Ülkemizin bazı yörelerinde yaz ve sonbahar aylarında anız 

yakılan tarlalara sık sık rastlanmaktadır. Aslında üreticinin anız yakmadaki 

amacı; daha iyi bir tohum yatağı hazırlamak, kolay sürüm yapmak, yabancı ot 

ve haşereleri yok etmek ve mibzerin tıkanmadan çalışmasını sağlamak gibi 

nedenler olmasına karşın, getireceği sorunların ve zararların çoğunu tahmin ve 

telafi etmek mümkün olamamaktadır. 

Anız yakma ile toprakta yağmur sularının emilmesini ve tutulmasını, 

toprağın daha iyi havalanmasını, toprakta kümeleşmeyi sağlayarak erozyon ile 

taşınmasının önlenmesini sağlayan ve toprağı verimli kılan organik madde 

kaybolmaktadır. Ayrıca, bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azot kaybı 

artmakta, toprak yüzeyinde bulunan organik maddeleri parçalayarak humus 

haline getiren mikroorganizmalar öldürülmekte, toprak su ve rüzgar erozyonuna 

daha hassas hale getirilmekte, hayvan yemi olarak kullanılmasından başka 

birçok faydası olan sap ve saman yok edilmekte, yangınlara neden olabilmekte, 

kısacası doğal denge anız yakılmasından çok ciddi anlamda olumsuz 

etkilenmektedir. 

Tarımsal faaliyette uzun dönemde verimliliği, çevrenin korunmasını, 

kırsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi hedefleri bünyesinde taşıyan 

sürdürülebilir tarım, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını, yeterli 

ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, tarımının 

ekonomik canlılığını ve nüfusun refahını artıracak  tarımsal üretim yöntemlerini 

kapsar (Turgut, 2005). Yani sürdürülebilir tarım, üretimden tüketime kadar 

çevre ve insanlara zarar vermeden yapılan tarımsal işlemleri esas alır. Bu 

nedenle, bizden sonraki nesillerin emaneti olan doğal kaynaklarımızdan onları 

bozmadan yararlanmak ve onların emanetine sahip çıkmak tarımsal faaliyet 

gösteren herkesin ve kuruluşun insani ve vicdani değeri olmalıdır.   
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İnsanoğlunun sosyal yaşamında enerji ihtiyacının kesintisiz ve ucuz 

temini önemli bir faktördür. Evsel enerji ihtiyacının ucuz temini her birey için 

önemlidir (Dok, 2014). Özellikle kırsal çevrelerde doğalgazın olmaması, 

buralardaki enerji ihtiyaçlarının katı enerji kaynaklarından karşılanması 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Katı enerji kaynaklarından yenilenemeyen 

kömür ve yenilenebilen odun tüketiminin azaltılması çevresel ve ekonomik 

olarak önemlidir. 

Biyokütle enerji yenilenebilir enerji kaynağıdır ve kullanımı 

yaygınlaştırılabilir (Dok, 2014). Özellikle ülkemizde tarımsal üretimin yapıldığı 

kırsal alanlarda, üreticinin ekonomik gücünün azlığı daha farklı yenilenebilir 

enerji kaynağı kullanımının gerekliliği fikrini güçlendirmektedir. 

Hasattan sonra anız kalıntılarının toprağa karıştırılarak organik madde 

olarak tekrar toprağa karıştırılması, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

iyileştirmesi ve sürdürülebilir tarım için önemlidir. Ancak, hasattan sonra bu 

bitkilere ait anızların hasattan sonra toprağa karıştırılarak parçalanması 

mevsimsel zorluklar ve anızların yapısından dolayı çoğu zaman problem 

oluşturmaktadır. Hasattan sonra yabancı otlarla mücadele ve tohum yatağı 

hazırlığı amacı için yapılacak toprağın işlenmesi zor olmakta hatta toprak 

işlemesi zamanında yapılamamaktadır. Yabancı otlarla mücadelenin mekanik 

olarak yeterli olmaması ve tohum yatağının zamanında hazır olmaması nedeni 

ile de, bu bitkilerden sonra ekilecek bitkilerin ekim zamanlarında gecikmeler 

olmaktadır.  Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için de toprağa, çevreye, 

ekosisteme zarar veren anız yakılması yapılmaktadır. Mısır ve çeltik alanlarında 

anız yakılması nedeniyle yasal, çevresel ve diğer sosyal problemler çoğu yerde 

sık rastlanan olumsuz çabalardır. Anız yakılmasında karşılaşılan bu 

olumsuzlukları azaltmak ve ortadan kaldırmak için, anızların katı yakıt olarak 

değerlendirilmesi olumlu bir yaklaşım olacağı aşikârdır. Her bölgede katı yakıt 

olarak değerlendirilmesi mümkün olan anızların potansiyel katı yakıt 

değerlerinin bilinmesi ve pratikte kullanılabilirliğinin tanıtılması önemlidir. Bu 

şekildeki çalışmaların, çalışma sonuçlarının yerel yönetimlerin desteği ile 

uygulamaya konulması çevresel ve ekonomik yararları bakımından son 

derecede önemlidir. 

Katı enerji kaynaklarından kömür yenilenemeyen doğal kaynak olup, 

tüketilmesinin azlığı hem doğal kaynağın tüketimi açısından hem de çevresel ve 

ekonomik olarak önemlidir.  Doğal kaynakların dengeli kullanımı ile gelecekte 

daha kıymetli olacak bu kaynakların insanlığa yararı daha uzun süre olacaktır. 

Bunun için de farklı enerji kaynaklarının temini gerekir ve bu konu dünya ve 

ülkemizde her zaman güncelliğini korumaktadır. Bu enerji kaynaklarının 

yenilenebilir olması gelecek kuşakların emanetlerine sahip olmamızı sağladığı 

gibi yaşamımız süresincede bizleri de çevresel, ekonomik ve sosyal olarak 

olumlu yönde etkileyecektir.  

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgâr ve güneş enerjisi 

günümüzde kullanılan ve yaygınlaştırılan enerji kaynaklarıdır. Özellikle son 

yıllarda insanlığın enerji ihtiyacının sürekli artması, fiyatlarının yükselmesi, 
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çevresel problemlerin ortaya çıkması ve enerji kaynaklarının fosil kökenli 

olması insanların yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesini gerekli 

kılmaktadır (Dok, 2014).  

Özellikle ülkemizde tarımsal üretimin yapıldığı kırsal alanlarda, 

üreticinin ekonomik gücünün azlığı daha farklı yenilenebilir enerji kaynak 

kullanımının gerekliliği fikrini güçlendirmektedir. Üretimini kendisinin yaptığı 

ve sürekli üreteceği, hatta yapacağı üretimler için çoğu zaman çalışmalarını 

zorlaştıran anız atıklarının (odun kökenli atıklar,  pamuk, ayçiçeği, çeltik, tütün 

sapları vs.) enerji kaynağı olarak kullanılabilirliğinin görülmesi ve sağlanması 

emeğini ve geleceğini üretime adamış üreticiler için son derecede önemlidir. Bu 

anızların enerji üretimi için önemli bir potansiyel oluşturduğu ve nasıl 

yararlanılması gerektiği araştırılmalı ve uygulamaya konulmalıdır. 

Bursa, başta Karacabey ve Mustafakemalpaşa olmak üzere arazilerinde 

bahçe ve tarla ziraatının yapıldığı ve ürünlerinin işlenerek yurt içi ve yurt dışına 

pazarlandığı önemli bir ilimizdir.   Mısır,  ayçiçeği ve çeltik anızları daha 

sonraki ekilecek ürünler için tohum yatağı hazırlığında problem oluşturmakta, 

bu nedenle toprağın yapısını bozan ve ekosisteme olumsuz etkiler yapan anız 

yakılması sorunu ortaya çıkmaktadır. Çevresel, ekonomik ve hukuksal 

problemlere yol açan anız yakmak yerine bu atıkların enerji kaynağı olarak 

kullanımı hem bu atıkların yukarıda sayılan problemlerini ortadan kaldıracak 

hem de üretici kendi ürettiği ürünün anızı ile enerji ihtiyacını karşılayabilecektir 

Bu çalışmanın amacı, Bursa ilinde hasat artığı olarak elde edilen 

materyallerin biyoyakıt olarak değerlendirilebilme olanaklarını incelemektir.  

 

Bursa İlinde Arazi Varlığı ve Kullanımı 

Marmara Bölgesinin güneyinde yer alan Bursa, tarih, turizm,  ticaret ve 

sanayi şehri olduğu kadar, ekolojik yapısı ve iklim faktörleri ile de avantajlara 

sahip bir ilimizdir. Bursa ili 1.088.638 hektar alana sahip olup, 343.872 

hektarını tarım yapılan kültür arazisi oluşturmaktadır. Tarımsal alanların 

140.206 hektarı sulanabilmektedir. Bursa’nın yüksek verimli toprakları, sahip 

olduğu diğer uygun iklim koşulları ile birlikte hemen her türlü bitkinin tarımına 

imkân verir. Verimli ovalarında domates, soğan, karpuz, yonca, buğday, mısır, 

çeltik ve ayçiçeği gibi tarla bitkileri ve sebzeler yanında zeytin, armut, şeftali, 

elma ve ceviz gibi ürünler de yetiştirilmektedir (Anonim, 2015).    

İlimizde üretilen bazı tarla bitkilerinin üretim durumları Çizelge 1’de,  

kullanılabilir atık ve pelet miktarları, atıkların birim ısıl değerleri ile atıkların 

toplam ısıl değerleri ise Çizelge 2’de verilmiştir.  

İlimiz, hayvancılık sektöründe ülkesel düzeyde önemli yere sahip olup 

kaba yem ihtiyaçları buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale gibi serin iklim 

tahıl saplarından ve mısır silajından karşılanmaktadır. Bu bitkilerin saplarının 

tarladan uzaklaştırılması ya da yakılması gibi sorunlar yaşanmamaktadır. 

Ancak, tane mısır amaçlı yetiştirilen mısır hasadından kalan saplar, yağlık ya da 

çerezlik yetiştirilen ayçiçeği hasadından sonra kalan ayçiçeği, çeltik, kolza, 

susam ve tütün sapları hasat sonrasında yeni bitkinin tohumları ekime 
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hazırlanırken tohum yatağı hazırlığını zorlaştırma ve ekim tarihlerini 

geciktirmekte gibi problemlerle üreticilere zorluk çıkartmaktadır. Özellikle 

çeltik ve mısır saplarının tarla yüzeyinden uzaklaştırılması kışlık ekilecek diğer 

bitkilerin ekim zamanına denk geldiği için büyük engel oluşturarak anız yakımı 

yoluna gidilmektedir.  Ayçiçeği, susam ve tütün sapları bu bitkilerin hasadından 

sonra kışlık ekilecek diğer bitkinin ekim zamanına yeterli süre olması nedeniyle 

anız parçalayıcıları ile parçalanarak toprağa karıştırılmaktadır. Ancak bunun 

için de zaman ve enerji kaybı söz konusu olmaktadır. Bu nedenlerle tarladan 

uzaklaştırılması problem olan mısır, ayçiçeği, susam, kolza ve tütün saplarının 

biyoyakıt olarak kullanımı hem bu atıkların tohum yatağı hazırlığındaki 

problemlerden kurtulmak hem de doğaya saygılı enerji elde edilmesi önem arz 

eder. 

 
Çizelge 1. İlin Tarım Arazisinin Kullanım Durumu (ha) 
  Alan(ha) Oran(%) 

Tarla Arazisi                                       153.772 44.7 

Sebzelik  44.052 12.8 

Meyvelik (İçecek ve baharatlı bitkiler dahil)                                             39.091 11.4 

Bağlar                                             6.741 2.0 

Zeytinlik                                       41.482 12.1 

Nadas Alanı                              24.506 7.1 

Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi   33.900 9.9 

Süs Bitkileri Alanı  325.0 0.1 

TOPLAM 343.872 100 

 

Tahıl artığı olan sap-saman genel olarak ülkemizde hayvan yiyeceği 

olarak değerlendirilmektedir. Buğday ve arpa ürünü hasadından sonra ortaya 

çıkan atık miktarı elde edilen ürünün %60-70’i kadardır (Aykanat, 2009).  

Çizelge 2’de verilen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa İl 

Müdürlüğünün verilerine göre (Anonim, 2015),  Bursa ili toplam buğday ekim 

alanı 782 930 dekar olup bu alanlardan kaldırılan tane ürünü 232 253 tondur. 

Bursa’da üretilen buğday çeşitleri için hasat indeksinin ortalama %45 olduğunu 

kabul edersek 283 764 ton buğday sapının elde edileceği sonucuna ulaşılır. 

Bursa’da hayvanlara kaba yem kaynağı olan arpa 98 974 dekar ekim alanı ve 24 

860 ton tane üretimine sahiptir. Bursa ilinde yetiştirilen arpa çeşitlerine ait 

ortalama hasat indeksinin %50 olduğunu kabul edersek 24 860 ton arpa sapının 

elde edildiği sonucuna varırız. Atıkların kullanım oranları Başçetinçelik ve ark. 

(2007)’a göre belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 



88 

Çizelge 2. Bursa İlinde Biyoyakıt olarak kullanıma uygun bazı tarla bitkilerinin toplam 

                  sap üretimi ve toplam biyoyakıt değerleri 

Ürün adı 
Üretim 

(ton) 

Toplam 

sap (atık) 

miktarı 

(ton) 

Kullanılabilir 

Sap ve pelet 

Miktarı 

(ton) 

Biyolojik  

verim değeri 

(Hİ) 

 ve sap oranı 

(%) 

Kullanım 

oranı  

(%) 

Birim Isıl  

Değeri 

(MJ/kg) 

Atıkların 

toplam ısıl 

değerleri 

(Kcal/kg) 

Buğday 

(Ekmeklik) 
231 424 282 851 42 427 

Hİ: % 45 
15 17.9 759 443 

Sap: % 55 

Mısır (Dane) 134 324 164 174 98 504 
Hİ: % 45 

60 18.5 1 822 324 
Sap:  % 55 

Çeltik 19 618 23 978 14 386 
Hİ: % 45 

60 16.7 240 246 
Sap: % 55 

Ayçiçeği 

(Çerezlik) 
7 992 14 842 8 905 

Hİ: % 35 
60 14.2 126 451 

Sap: % 65 

Ayçiçeği 

(Yağlık) 
22 471 52 432 31 459 

Hİ: % 30 
60 14.2 446 717 

Sap: %70 

Arpa  24 860 24 860 3 729 
Hİ: % 50 

15 17.9 66 749 
Sap: % 50 

Yulaf 

(Dane) 
4 696 4 696 704 

Hİ: % 50 
15 17.4 12 249 

Sap: % 50 

Çavdar 2 397 3 596 539 
Hİ: % 40 

15 17.5 9 432 
Sap: % 60 

Tütün 65 153 92 
Hİ: % 30 

60 16.1 1 481 
Sap: % 70 

Tritikale  1 458 2 187 328 
Hİ: % 40 

15 17.5 5 740 
Sap: % 60 

Buğday 

(Durum) 
829 1013 152 

Hİ: % 45 
15 17.9 2 721 

Sap: % 55 

Kolza 

(Kanola) 
146 341 204 

Hİ: % 30 
60 14.2 2 896 

Sap: % 70 

Susam 10 23 18 
Hİ: % 30 

80 14.2 255 
Sap: % 70 

TOPLAM 450 290 575 146 201 447  
  

3 496 704 

 
Aynı tabloda özetlendiği gibi tane yulaf elde etmek amacı ile ekilen alan 

21 143 dekar olup, 4 696 ton yulaf tanesi elde edilmektedir. Bursa ilinde 

yetiştirilen yulaf çeşitleri için hasat indeksinin %50 olduğunu kabul edersek 4 

696 ton yulaf sapı elde edilmektedir.  Tane amaçlı yetiştirilen çavdar ekim alanı 

76 765 dekar olup. 2 397 ton çavdar elde edilmiştir. Çavdarda hasat indeksinin 

%40 olduğunu kabul ettiğimizde 3 596 ton çavdar sapı elde edilmektedir. 

Çavdar ekim alanının yaklaşık yarısına sahip olan tritikaleden elde edilen 

ürün 1 458 ton olup, hasat indeksinin %40 olduğunu varsaydığımızda 2 187 ton 

tritikale sapının elde edileceği görülmektedir. 

Mısır ve çeltik sapları da hasat sonrası tohum yatağı hazırlığı sürecinde 

problem oluşturlar. Üreticiler de çevre kirliliğine sebep olan ve ekolojik dengeyi 

bozan anız yakılmasını tercih etmektedirler.  Bu iki bitkiden elde edilen birim 

alan sap atıklarının fazla olması, ilimizde ekim alanlarının fazlalığı nedeniyle, 

bu bitki saplarının biyoyakıt olarak kullanılarak tarladan problemsiz bir şekilde 
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uzaklaştırılması yanında bu saplardan önemli miktarda enerji temin edileceği 

görülmektedir.  

Çoğu bölgede olduğu gibi Bursa’da da çeltik ekimi yapılan yerler genel 

olarak değiştirilmez ve aynı arazide münavebe yapılmadan üst üste 8-10 yıl 

çeltik tarımı yapılmaktadır. Bursa’da 24 500 dekar alanda çeltik ekimi yapılmış 

ve 19 618 ton çeltik tohumu elde edilmiştir. Hasat indeksinin %45 olduğu 

varsayılırsa (Dok ve ark., 2013), 23 978 ton çeltik sapının elde edilmiş olduğu 

hesaplanır.  

Mısır, Bursa ilinde silaj ve tane amaçlı olarak yetiştirilen bir bitkidir. 

Bursa’da tane amaçlı 130 900 dekarlık mısır ekiminden 134 324 ton tane mısır 

elde edilmiştir. Hasat indeksinin %45 olduğu varsayılırsa yaklaşık olarak 164 

174 ton mısır sapının elde edileceği tahmin edilmektedir. Mısır saplarının kalın 

olması ve parçalanmasının da zor olması çoğu yerde yakılarak bertaraf 

edilmektedir. Bu da çeltik saplarının bertarafında olduğu gibi yer yer hukuksal 

problemlere neden olmakta, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini bozarak 

erozyona yol açmakta, toprak fauna ve florasını bozarak verimsizleştirmekte ve 

çevre kirliliğine sebep olmaktadır.    

Ayçiçeği sapları ekonomik gücün daha az olduğu 30-40 yıl öncesine 

kadar ısınma amaçlı kullanılırken günümüzde ise toprağa karıştırmaktadır. 

İlimizde çerezlik olarak 30 030 dekar araziden 7 992 ton tane verimi elde 

edilmiş olup, hasat indeksinin %35 olduğunu varsayarsak  (Karakaş ve 

Arslanoğlu, 2013) toplam 14 482 ton çerezlik ayçiçeği sapı elde edileceği 

hesaplanmaktadır. Yine toplam 94 005 dekar yağlık ayçiçeği alanlarından da 

toplam 22 471 ton tohum elde edilmiş olup, hasat indeksinin % 30 olduğu 

varsayıldığında toplam 52 432 ton sap elde edilmektedir.   

Bursa’da diğer tarla bitkilerine nazaran fazla ekim alanına sahip olmayan 

susam bitkisi 136 dekar ekim alanına sahip olup, 10 ton susam elde edilmiştir 

(Anonim, 2015). Hasat indeksinin % 30 olduğu varsayıldığında (Nadaem ve 

ark., 2015),   yaklaşık olarak 23 ton susam sapı elde edileceği sonucuna varılır. 

İldeki bazı susam üreticileri harman işleminden sonra bu sapları yakıt olarak 

değerlendirmekte, bazıları da harman yerinde yakmaktadırlar. Bu nedenle 

susam saplarının biyoyakıt olarak değerlendirilme potansiyelinin düşük olduğu 

görülmektedir.  

2014 yılı istatistiklerine göre, Bursa’da 1 022 dekar alanda tütün üretimi 

yapılmış ve 65 ton tütün yaprağı elde edilmiştir (Anonim, 2015). Tütün 

bitkisinden 1 dekardan 150-165 kg kuru sap elde edildiği hesabı ile (Tank ve 

ark., 1984), toplam tütün ekim alanlarından 153 ton tütün sapının elde edildiği 

sonucuna varılır.     

Çizelge 2’de sunulduğu gibi, Bursa ili toplam atık miktarı 575 146 ton, 

kullanılabilir atık miktarı 201 447 ton ve atıkların toplam ısıl değerleri de 3 496 

704 Kcal/kg olarak hesaplanmıştır. Atıkların toplam ısıl değerleri bakımından 

en yüksek değerler 1 822 324 Kcal/kg mısır atıklarından elde edilmedir. Birim 

ısıl değerleri Acaroğlu (2008)’ndan alınmıştır. 
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Tarımsal artıkların, özellikleri iyileştirilmiş katı yakıt olarak 

kullanılabilmesi için etkin yöntemlerden birisi de peletleme işlemidir. Son 

yıllarda, peletlemenin önemi gittikçe artmış ve pelet kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Pelet, hayvan yemine benzeyen, küçük, silindirik bir forma sahiptir. Biyokütle 

peletleri genellikle 6−12 mm çapında ve 10−30 mm uzunluğundadır. Biyokütle 

materyalinin basınç altında daha küçük boyutlara (yaklaşık 30 mm) getirilmesi 

işlemine peletleme denir. Peletler, briketlere kıyasla daha küçük boyutlardadır. 

Pelet; odun talaşı, odun yongaları, ağaç kabuğu, tarımsal ürünler, tahıl sapları, 

fındık, badem, ceviz kabukları hatta artık kağıt gibi materyallerden üretilebilir. 

Mısır koçanları, pancar küspesi, ayçiçeği çenekleri, kurumuş zeytin, kiraz 

çekirdekleri, soya fasulyesi gibi biyolojik ürünler de pelet üretiminde 

kullanılabilir (Dok, 2014; Küsek ve ark., 2015). 

Karayılmazlar ve ark. (2011)’a göre, tarımsal atıklar ancak pelet biçimine 

dönüştürülürse nakliyesi, depolanması ve kullanımı kolay olabilecektir. 

Tarımsal atıklardan elde edilen peletlerin alt ısı değerleri ve fiziksel özellikleri 

odundan elde edilen peletten çok farklı değildir. Pelet üretimi için ülkemizde 

birkaç tesisin dışında tesis yoktur. Atıklardan pelet üretimi sırasında kayıp söz 

konusu olmadığından Bursa ili için kullanılabilir toplam atıklardan 201 447 ton 

pelet elde edilebilir. 

Sonuç olarak, tarımsal açıdan zengin olan ülkemizde en iyi enerji elde 

etme yollarından biri olması açısından biyokütle enerjisi önem arz etmektedir. 

Bu çalışma ile ortaya konulduğu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının mümkün 

olabildiği kadar uygulanması kullanışlı bir nitelik taşıyan ve önemli bir 

potansiyele sahip olan biyokütleden pelet elde edilmesi ve bunun özellikle 

küçük yerleşim yerlerinde tüketilmesi iyi bir alternatif teşkil etmektedir. Bu 

çalışmada Bursa ilinde önemli tarımsal atıklar dikkate alınarak toplam 201 447 

ton biyokütle potansiyelinin olduğu görülmektedir.  
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ÖZET 

Ülkemizde üreticiler ve fabrikalar için sorun teşkil eden tarımsal atıklar, 

biyokütle enerjisinde kullanılabilecek materyal kaynaklarıdır. Ülkemizde her yıl 

yaklaşık olarak 60 milyon ton atık ortaya çıkmaktadır. Bu atıklar ülkemizde ya anız 

olarak değerlendirilmekte ya da çöp alanlarına atılarak bertaraf edilmektedir.  

Bu projede, üreticilerimiz ve fabrikalarımız için sorun teşkil eden bazı tarımsal 

atıkların alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Sonuç olarak 

tarımsal ve fabrika atıklarının gerek yalın halde ve gerekse karışım yapılarak kömür 

yerine kullanılabilecek kaliteli bir yakıt oldukları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tarımsal atık, pelet, karışım oranı 

 

 

DETERMINING OPTIMUM MIXING RATIOS OF SOME AGRICULTURAL 

RESIDUES WITH HIGH ENERGY CONTENTS FOR FUEL PELLET 

PRODUCTION 

 

ABSTRACT 

The agricultural residues, which consists problem to farmers and factories, are 

the material resources for biomass energy. The estimated potential for residues in 

Turkey is 60 million tons per year. These huge potential is either transported to landfills 

or randomly burned on the field without any purpose. 

In this research, the optimum mixing ratios of the common agricultural residues 

with high energy content were investigated. The higher ratios of the residues with 

higher heating values in the mixture has increased the fuel quality. Also it’s seen that 

the residues with lower heating values can be evaluated by using them in the mixtures. 

In conclusion, the fuel pellets produced by mixing agricultural and factory residues with 

different ratios are suitable as a biofuel with good quality and could be used instead of 

coal. 

Keywords: Agricultural residue, pellet, mixing ratio 
 

 

GİRİŞ 

 

Biyokütle, son yıllarda çevresel ve domestik özelliklerinden dolayı 

alternatif yenilenebilir yakıt olarak ele alınmaktadır. Biyokütle; ihtiva ettiği 

enerjiyi kazanmak için yakıt olarak kullanılabilen tarım veya ormancılıktan 
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sağlanan bitkisel bir maddenin kendisi, tamamı ya da bir kısmından elde edilen 

ürünlerdir. 

Türkiye zengin tarımsal potansiyeli ile gelişmekte olan bir ülkedir ve bu 

potansiyelinden dolayı tarım alanlarından büyük miktarlarda tarımsal atık 

çıkmaktadır. Toplam tarımsal atık miktarı kuru bazda yaklaşık olarak 40-53 

milyon ton olarak hesaplanmıştır (Başçetinçelik ve ark.,2003).Tarımsal atıkların 

ortalama enerji eşdeğeri 17.5 MJ olduğu için tarımsal atıkların yıllık enerji 

eşdeğeri 470 PJ ile 620 PJ arasında değişmektedir (Saraçoğlu, 2008, Boztepe ve 

Karaca, 2009). 

Enerji kaynaklarının giderek azalması, fosil yakıtların çevre sağlığını 

tehdit etmesi, hava kirliliğine bağlı olarak iklim değişiklikleri ve kuraklık vb 

küresel sorunlar nedeniyle alternatif enerji kaynakları bulunması zorunluluğu 

vardır. Biyokütle, tükenmez bir kaynak olması, her yerde yetiştirilebilmesi, 

özellikle kırsal alanlar için sosyoekonomik gelişmelere yardımcı olması 

nedeniyle önemli bir enerji kaynağıdır. Kırsal kalkınmanın en önemli 

öğelerinden birisi olan tarıma dayalı sanayinin yine kırsalda kurulması ve 

kırsalda yaşayan insanlara istihdam sağlamasıdır (Boztepe ve Karaca, 2009). 

Türkiye kaynak olarak çok büyük buğday ve diğer tahıl sapları, kendir 

sapları, ayçiçeği ve pamuk sapları, çay, tütün ve haşhaş sapları gibi pek çok 

tarımsal atık potansiyeline sahiptir. Tarımsal atıklar, yüksek potansiyelinden 

dolayı ülkemiz için önemli bir biyokütle kaynağıdır 

Ülkemiz için önemli tarımsal atıklardan olan ve ısıl değeri yüksek olarak 

bilinen çay tozu, fındık zurufu, ayçiçeği, buğday, arpa, mısır ve kolza sapı 

gelmektedirler. 

Doğu Karadeniz Bölgesi için vazgeçilmez tarımsal ürünlerden biri olan 

çay yaklaşık 760.000 dekar alanda üretilmekte olup her yıl yaklaşık 100.000–

110.000 ton civarında çay atığı ortaya çıkmaktadır.  

Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen fındık ülke ekonomimizde önemli bir 

yere sahip olup 3.374.000 hektar alanda 661000 ton fındık üretimi 

gerçekleşmektedir. Fındık tanesinin kavuzdan ayrılması ile geriye kalan kısmına 

fındık zurufu denilmekte olup toplam atık miktarı 297.000 tona tekabül 

etmektedir (Anonim, 2013). 

Ülkemizde tarımsal atıklardan ayçiçeği sapları, 585.000 hektarlık alanda 

1.118.000 ton ayçiçeği tohumu üretilmekte olup tohum dışında kalan atık 

miktarı ise 5.853.000 tona tekabül etmektedir. 

Yine ülkemizde 8.574.000 hektarlık üretim alanı ve 20.159.000 ton 

üretim ile en fazla ekilen ürünlerin başında gelen buğdayın hasadı ile ortaya 

çıkan tarımsal atık miktarı yaklaşık 20.000.000 tondur. 

Ülkemizde yaklaşık 529.000 hektar alanda 3.811.000 ton mısır üretimi 

gerçekleştirilmekte olup ortaya 4.573.000 ton mısır atığı çıkmaktadır. 

Kolza bitkisi, yemeklik yağ olarak değerlendirildiğinde kaliteli yağa sahip 

olan bir bitkidir. Ülkemizde henüz istenilen seviyede yetiştirilmese de özellikle 

Trakya ve Karadeniz bölgelerimizde potansiyeli olan bir bitkidir. Son yıllarda 
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gelişmesi için çaba sarf edilmekte olup yağı alındıktan sonra çıkan sapının, ısıl 

değeri yüksek bir atıktır.  

Biyokütlenin ülkemizde verimli bir şekilde değerlendirilmesi, yeni iş 

alanlarının açılmasını sağlayacak bir konudur. Ayrıca, biyokütlenin içerisinde 

fosil yakıtlarda bulunan kanserojen madde ve kükürt olmadığı için çevreye 

zararı son derece az olduğundan hava kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda 

bulunmuş olunacaktır.  

Dutta (2007), yaptığı araştırma sonucu biyokütlenin C/H oranının ve 

kükürt miktarının kömürden düşük olduğunu ve kömüre göre daha fazla 

potasyum ve sodyum içerdiğini belirtmiştir. 

Danimarka’ da biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde 

%80 ile en büyük paya sahiptir. Danimarka odun ve saman kullanımına dayanan 

çok iyi kurulmuş biyokütle piyasasına sahiptir. Bugün Danimarka’ da toplam 

yenilenebilir enerji kaynağının %28’ ni odun oluşturmaktadır. Danimarka son 

yıllarda odun peleti ve odun briketi üretimine başlamış ve bu amaçla odun artığı 

ithalatı talebinde artış gözlenmiştir (Onaji ve Sieomons, 1993). 

Dok ve ark. (2015), çeltik sapı ve çeltik kavuzuyla yaptıkları çalışmada, 

çeltik sapının 3629, çeltik kavuzunun da 3725 kcal/kg ısıl değere sahip 

olduğunu belirlemişlerdir. Araştırıcılar, ülkemiz linyitlerinin % 12.7 sinin 3000 

kcal/kg ısıl değerinin üzerinde olduğunu, bu durumda kullanılan tarımsal 

atıkların daha kaliteli bir enerji kaynağı olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada 

kullanılan çeltik sapı ve çeltik kavuzu, gerek ısıl değeri yönünden ve gerekse % 

kül miktarı yönünden de ülkemiz linyitlerinden daha iyi özelliklere sahiptir. 

Bilgin ve ark. (2014), Ayçiçek saplarını konik helezon tip briket 

makinesinde briketlemişlerdir.  Elde ettikleri sonuçlara göre, ayçiçeği sapları 

herhangi bir yapıştırıcı madde kullanmadan sağlam şekilde briketlenmiş, 

briketlerin dayanıklılık ve kırılma direnç değerleri yüksek bulunmuştur. Ayrıca 

briketlerin ısınma sistemlerinde, ısı ve güç santrallerinde kullanılabileceğini 

belirtmişlerdir. 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

Bu araştırmada materyal olarak, ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği 

yapılan ve enerji değeri yüksek olan çay fabrikası atıkları, fındık zurufu,  

ayçiçeği, buğday, mısır ve kolza sapı atıkları kullanılmıştır. Enstitümüzde daha 

önce yapılan çalışmada bu 6 materyal %50 oranında karıştırılarak en yüksek ısıl 

değere sahip oldukları belirlenmiştir. Bu çalışmada da alınan 6 materyalin 8 

farklı karışımının en yüksek ısıl değere ulaştığı görülmüş,  en uygun karışım 

oranını belirleme amacıyla karışımlar (%20-80, 40-60, 60-40 ve 80-20 

oranlarında) yapılmıştır. Çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine göre üç 

tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.  Seçilen 8 karışım ve üst ısıl değerleri 

(kcal/kg) çizelge 1 de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan karışımların ısıl değerleri 
Materyal Isıl Değer (kcal/kg) 

Çay tozu-Mısır sapı 4172 

Çay tozu -Kolza sapı 4139 

Çay tozu- Buğday sapı 4110 

Çay tozu- Ayçiçeği sapı       4048 

Buğday sapı-Fındık zurufu   4024 

Buğday sapı Mısır sapı        3993 

Mısır sapı-Fındık zurufu   3928 

Çay tozu- Fındık zurufu      3752 

 

 Yapılan bu karışımlar, Enstitüde mevcut pelet makinesinde 

peletlenmiştir. Peletlerin üst ısıl değeri kalorimetre cihazında,  nem değerleri 

etüvde ve kül değerleri de kül fırınında belirlenmiştir. Karışımların üst ısıl 

değer, nem ve kül içerikleri Çizelge 2’de, yalın haldeki materyallerin üst ısıl 

değer, nem ve kül içerikleri de Çizelge 3’te verilmiştir. 

 
Çizelge 2. Karışımların Üst ısıl değeri, nem ve kül içerikleri 

Materyal (karışım oranları) Üst ısıl değer (kcal/kg) Nem (%) Kül (%) 
Çay-Kolza (80-20) 4395 a 6,70 5,97 
Çay-Mısır (80-20) 4393 a 6,73 5,66 
Çay-Ayçiçeği (80-20) 4389 a 7,50 6,98 
Çay-Mısır (60-40) 4357 ab 6,76 6,44 
Çay-Fındık (80-20) 4336 ab 7,21 7,02 
Çay-Buğday (80-20) 4335 ab 6,99 6,86 
Çay-Fındık (60-40) 4302 bc 6,98 7,45 
Çay-Buğday (60-40) 4260 cd 6,72 7,49 
Çay-Kolza (60-40) 4235 d 6,79 6,10 
Çay-Ayçiçeği (60-40) 4204 de 7,02 8,03 
Çay-Kolza (40-60) 4172 ef 6,86 7,03 
Çay-Fındık (40-60) 4166 eg 7,85 9,02 
Çay-Fındık (20-80) 4124 fh 8,51 9,02 
Çay-Mısır (40-60) 4112 fı 6,63 8,89 
Çay-Mısır (20-80) 4106 gj 6,29 7,55 
Çay-Ayçiçeği (40-60) 4082 hj 7,75 9,05 
Çay-Buğday (40-60) 4061 ık 6,45 8,40 
Çay-Buğday (20-80) 4049 jl 6,04 7,97 
Fındık-Mısır (60-40) 4013 km 6,61 9,34 
Buğday-Fındık (60-40) 4006 km 5,51 10,39 
Fındık-Mısır (40-60) 3998 lm 6,00 8,81 
Fındık-Mısır (20-80) 3991 lm 5,79 8,69 
Buğday-Fındık (20-80) 3983 m 5,82 9,70 
Fındık-Mısır (80-20) 3978 mn 6,23 11,23 
Buğday-Mısır (60-40) 3977 mn 5,77 8,73 
Buğday-Mısır (20-80) 3973 mn 6,87 8,54 
Çay-Kolza (20-80) 3964 mo 5,93 9,04 
Buğday-Fındık (40-60) 3919 np 6,10 10,59 
Buğday-Mısır (40-60) 3908 op 6,63 8,89 
Buğday-Mısır (80-20) 3892 p 5,61 9,38 
Buğday-Fındık (80-20) 3891 p 5,93 9,88 
Çay-Ayçiçeği (20-80) 3880 p 7,22 10,15 
Önemlilik Derecesi **  Öd. Öd. 
VK(%) 1,0  6,0 1.0 
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Çizelge 3. Yalın haldeki materyallerin Üst ısıl değeri, nem ve kül içerikleri 
Materyal (yalın) Üst ısıl değer (kcal/kg) Nem (%) Kül (%) 

Çay 4556 a 6,75 6,06 

Mısır 3970 b 5,95 8,14 

Kolza 3935 bc 6,32 9,90 

Fındık 3891 c 7,97 12,12 

Buğday 3861 c 5,97 9,50 

Ayçiçeği 3637 d 6,96 11,46 

Önemlilik Derecesi **  Öd. Öd. 

VK(%) 1,0  7,0 1,5 

 

 Çizelge 2 de görüldüğü gibi çay ile yapılan hemen hemen tüm 

karışımlar ısıl değer bakımından ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun nedeni, 

çizelge 3 te görülen yalın haldeki çayın kalori değerinin yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır.  Özellikle çayın, ısıl değeri en yüksek olarak belirlenen bir 

tarımsal atık olduğu gerek Enstitümüzün Enerji Tarımı Merkezi ve gerekse 

diğer kurumların yapmış oldukları analizler sonunda belirlenmiştir. Karışım 

oranları olarak incelendiğinde de çay materyalini en fazla oranda içeren 

karışımların (80-20) ısıl değer bakımından ilk sıralarda olması, daha sonralarda 

da karışımdaki çay oranının azalmasına bağlı olarak (60-40, 40-60 gibi) ısıl 

değerin azaldığı görülmektedir. Çizelgenin devamında ise çaydan sonra fındık 

zurufu ve mısır sapı karışımlarının yer aldığı görülmektedir. Materyallerin yalın 

ve karışım haldeki nem değerlerinin istenilen seviyelerde olduğu ve yanma 

yönünden her hangi bir problem teşkil etmediği görülmektedir. 

Çay çöpü, çay fabrikalarında işlendikten sonra artan kısımlar olup hali 

hazırda ticari bir değeri bulunmamakta ve fabrikalarca atılmakta, ya da rastgele 

yakılmaktadır. Bunun miktarı, işlenen ürünün %10’u civarında olup, yıllık 

olarak yaklaşık 100,000 ton civarında çıkmaktadır (ÇAYKUR yetkilileriyle 

yapılan görüşmelerden alınan bilgiler). Bazı özel fabrikalar bu atığı ortaklarına 

verip gübre olarak bahçelerine attırmakta, bazı fabrikalarda direk olarak 

yakılmakta, bazıları da değişik şekillerde kullandırmakta ya da 

depolamaktadırlar. ÇAYKUR’a bağlı fabrikalarda atık miktarı 30,000-40,000 

ton civarında olmakta ve bu kurum atığı elektrik enerjisine çevrilmesi şartıyla 

ihaleyle satmak istemektedir. Ancak satış yapamadığı durumda da atık olarak 

problem oluşturmaktadır. Yukarıdaki Çizelge 2'de görüldüğü gibi çay atığının 

yer aldığı karışımlardan kaliteli ve kalori değeri yüksek, kül oranı düşük yakıt 

elde edilebilmektedir. Bölgede yeterli briketleme ve ya peletleme tesisi 

kurulması halinde çay tozunun yalın olarak, ya da diğer tarımsal atıklarla 

karışım halinde kömür ve odun yerine katı yakıt olarak kullanılabileceği 

görülmektedir. Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen fındık ürününün atığı olan 

zuruf, yaklaşık yılda 250-300.000 ton civarındadır (elde edilen kabuklu fındığın 

% 30-35i). İyi bir planlama yapıldığı taktirde bu atık, yakacak olarak gerek 

yalın halde ve gerekse karışım yapılarak rahatlıkla kullanılabilecek bir tarımsal 

hammaddedir. Her ne kadar kül miktarı diğer atıklardan fazla olsa da diğer 

atıklarla karışım yapılarak kullanılabilir. Ülkemizin birçok bölgesinde 

yetiştirilen mısır bitkisinin atıkları da katı yakıt olarak değerlendirilebilecek bir 
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üründür. Gerek çay, gerekse fındık ile karışımları yapılarak ta rahatlıkla 

kullanılabileceği görülmektedir.  

Çalışmada elde edilen karışımların baca gazı emisyon değerleri de çizelge 

4 de verilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre gerek saf materyalin ve 

gerekse karışımların baca gazı emisyon değerlerinin kabul edilebilir değerlerin 

çok altında oldukları görülmektedir. 

 
Çizelge 4. Karışımların Baca Gazı Emisyon Değerleri * 

Materyal O
2
 (%) CO (ppm) CO

2 
(%) NOx (ppm) NO (ppm) 

Çay Fındık 80-20 20,20 A 1320 FH 0,40 S 87 KM 83 OP 

Fındık Mısır 80-20 20,13 AB 681 P 0,40 S 62 MN 59 Q 

Çay Fındık 60-40 20,10 AC 1717 CE 0,43 S 91 KM 87 OP 

Ayçiçeği 100 20,00 AD 1633 DE 0,50 S 31 N 29 R 

Buğday Fındık 20-80 19,03 AE 1608 E 0,96 R 78 LM 74 PQ 

Çay Mısır 80-20 19,03 AE 761 NP 0,97 R 162 FI 154 HI 

Fındık 100 18.80 AF 632 P 1,07 QR 94 KL 89 NO 

Çay Buğday 60-40 18,80 AF 1058 IL 1,10 QR 154 GI 147 IJ 

Çay Mısır 20-80 18,67 AF 664 P 1,13 PR 135 IJ 129 KL 

Mısır 100 18,60 BF 1357 F 1,20 OR 117 JK 112 LM 

Çay Ayçiçeği 40-60 18,57 CG 2671 A 1,20 OR 150 HJ 143 IK 

Çay Ayçiçeği 80-20 18,57 CG 1858 BD 1,20 OR 194 EF 185 FG 

Buğday 100 18,50 DG 975 KN 1,23 OR 89 KM 84 OP 

Çay Ayçiçeği 60-40 18,37 EG 1230 FJ 1,30 NR 116 JK 110 MN 

Buğday Mısır 40-60 18,27 EH 625 P 1,33 NR 116 JK 111 M 

Çay Kolza 80-20 17,80 EI 1822 BE 1,57 LP 251 BC 239 CE 

Çay Buğday 20-80 17,67 EI 759 NP 1,63 LO 154 GI 147 IJ 

Çay 100 17,53 EJ 1614 E 1,70 KN 199 DE 190 F 

Fındık Mısır 40-60 17,27 FK 1271 FI 1,80 IM 150 HJ 143 IK 

Çay Ayçiçeği 20-80 17,03 GK 2022 B 1,90 IM 156 GI 149 I 

Çay Kolza 20-80 16,80 HL 1751 CE 2,00 HL 188 EG 179 FG 

Çay Mısır 60-40 16.80 HL 986 KM 2,03 HL 179 EH 170 GH 

Buğday Fındık 80-20 16,53 IL 774 NP 2,13 GK 98 KL 93 NO 

Buğday Fındık 40-60 16,50 IL 1339 FG 2,20 GJ 161 FI 153 HI 

Çay Kolza 40-60 16,27 IM 1221 FJ 2,27 GI 233 CD 222 E 

Çay Buğday 40-60 16,00 JM 1243 FJ 2,43 FH 234 CD 223 E 

Buğday Mısır 80-20 15,73 KN 733 OP 2.57 FG 163 FI 155 HI 

Buğday Mısır 20-80 15,73 KN 1891 BC 2.57 FG 176 EH 168 GH 

Çay Mısır 60-40 15,33 LO 1739 CE 2,77 EF 265 BC 253 BC 

Çay Buğday 80-20 14,77 MP 759 NP 3,07 DE 330 A 314 A 

Çay Fındık 20-80 14,43 NQ 1023 JM 3,20 DE 247 BC 235 CE 

Buğday Fındık 60-40 14,37 NQ 821 MP 3,23 CD 205 DE 195 F 

Fındık Mısır 60-40 14,27 NQ 1637 DE 1,53 MQ 137 IJ 131 JK 

Çay Fındık 40-60 13,83 OQ 1717 CE 3,50 BD 257 BC 244 CD 

Çay Kolza 60-40 13,47 PQ 1202 FK 3,67 BC 260 BC 248 CD 

Fındık Mısır 20-80 13,07 QR 937 LO 3,83 B 245 BC 234 DE 

Kolza 100 13,07 QR 1097 HL 3,87 B 281 B 267 B 

Buğday Mısır 60-40 11,73  R 1055 IM 4,50 A 197 DE 187 F 

Önemlilik Derecesi ** ** ** ** ** 

VK(%) 5,7 11 6,9 12,9 6,5 

*Kabul edilebilir değerler: CO=3200 ppm, SO2=70 ppm, NO= 640 ppm 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Çalışmada kullanılan tarımsal atıkların nem, kül ve ısıl değer yönünden 

kaliteli birer katı yakıt olarak kullanılabilirler. 

Tarımsal atıklar, yalın halde tek başlarına kullanılabildikleri gibi karışım 

yapılarak ta katı yakıt olarak kullanılabilirler. Bu durumda daha kaliteli ve 

yüksek ısıl değere sahip atıklar, düşük ısıl değere sahip atıklarla 

kullanıldıklarında karışımın ısıl değerinin yükselmesine neden olmaktadır. 

Miktar olarak az, ancak ısıl değer ve kül yönünden kaliteli tarımsal 

atıklar, miktar olarak fazla ve ısıl değeri düşük olan tarımsal atıklarla gerek % 

50 oranında ve gerekse daha düşük oranlarda karıştırılarak kullanıldıklarında 

fazla miktarda atığın katı yakıt olarak kullanılmasına imkân verir.  

Tarımsal atıklar, gerek tek başlarına ve gerekse karışımları yapılmak 

suretiyle kömürün kullanıldığı her alanda pelet ya da briket yapılarak 

kullanılabilirler. Ülkemizde çıkarılan linyit kömürlerinin %90'ının ısıl değerinin 

3000 kcal/kg ın altında olduğu düşünüldüğünde (Anonim, 2012),  tarımsal 

atıkların kaliteli birer yakıt kaynağı oldukları söylenebilir. Tarla bitkilerinden 

elde edilecek atıklardan en düşük ısıl değere sahip olan çeltik sapı ve çeltik 

kavuzu, 3500 kcal/kg civarındadır. Görüldüğü gibi tarımsal atıkların ısıl değer, 

nem, kül ve baca gazı emisyon değerlerinin linyit kömüründen daha kaliteli 

olması, bunların kömür yerine kullanılabilecek katı yakıt kaynağı olduklarını 

göstermektedir. 

 

KAYNAKLAR 

 

Anonim, 2012. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu. Kömür Sektör Raporu 

(Linyit) 2011. Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi, Mayıs 2012, 

Ankara. 

Anonim, 2013. TMO 2012 Yılı Fındık Sektör Raporu, 

http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/raporlar/FindikSektorRaporu20

12.pdf. Erişim:03.03.2014.  

Başçetinçelik A., H. H. Öztürk, C. Karaca, M. Kacira, K. Ekinci, 2003.  

“Exploitation of Agricultural Residues in Turkey”, LIFE-

03.TCY/TR/000061.  

Bilgin S., H. Yılmaz, A. Koçer, M. Acar, M. Dok. Ayçiçeği Saplarının Konik 

Helezon Tip Briket Makinesinde Briketlenmesi. Akdeniz Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Dergisi (2014) 27(2): 91-97, ANTALYA. 

Boztepe E., A. Karaca, 2009. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Tarımsal 

Atıklar. Enerji Kongresi. 21-23 Ekim 2009. İzmir. Son erişim: 

26.10.2015. 

Dok M., Ş. Gizlenci,  M. Acar, A. E, Çelik, M. Erdoğmuş. Çeltik Sapı ve 

Kavuzlarının Biyokütle Olarak Değerlendirilmesi. Konuralp Çeltik 

Çalıştayı, 14-16 Kasım 2015. DÜZCE (baskıda). 

http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/raporlar/FindikSektorRaporu2012.pdf
http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/raporlar/FindikSektorRaporu2012.pdf


100 

Dutta, A., 2007. Bio-energy, MDG’s and global sustainability. A Training 

Workshop on Technology and Management, asian Institute of 

Technology, 26-28 September, Pathumthani, Thailand. 

Onaji, P.B. and Siemons, R.V., 1993. Production of charcoal briquettes from 

cotton stalk in malawi: methodology for feasibility studies using 

experiences in Sudan. Biomass and Bioenergy, 4 (3). pp. 199-211. ISSN 

0961-9534 

Saraçoğlu, N., 2008. Modern Enerji Ormancılığı – Ormanlardan Biyokütle 

Enerjisi Üretimi ve Çözümlemeler. Orman Genel Müdürlüğü Toplantısı 

19 Kasım 2008,  ANKARA 

 

http://doc.utwente.nl/view/author/218234031.html


2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, 27-30 Eylül 2016, Samsun 

 

BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN ÖNEMİ VE YAN ÜRÜNLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Sibel Day1,  Özer Kolsarıcı1 

 
1 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı/ANKARA 
 
ÖZET 

Küresel ısınma ile beraber yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelim artmış 
ve devletler yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artırıcı ve destekleyici politikalar 
üretme çabası içine girmişlerdir. Ayrıca doğalgazın da küresel ısınmaya diğer fosil 
yakıtlar gibi katkıda bulunduğu ve göründüğü kadar temiz bir enerji kaynağı olmadığı 
ortadadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal 
enerji, biyokütle enerjisi, hidroelektrik, okyanus enerjisi ile hidrojen ve yakıt hücreleri 
oluşturmaktadır. 

Biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere 
sahiptir ve organik maddelerden özellikle ağaçlardan elde edilen enerji aslında binlerce 
yıldır ısınmak için ve yemek pişirmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bugün halen 
odun en büyük biyokütle enerji kaynaklarından biridir. Günümüzde ise biyokütle enerji 
kaynaklarını bitkisel kaynaklar, hayvansal atıklar, şehir ve endüstri atıkları şeklinde 
sınıflandırabiliriz.  

Biyokütle enerjisi kullanımı sera gazı salınımını azaltıcı kapasiteye sahiptir. 
Bitkilerin enerji için yetiştirilmesi ile de havadaki CO2 oranı düşük seviyede 
tutulabilecektir. Sonuçta biyokütle enerjisi hammaddelerinin yetiştirilmesi tarımsal 
faaliyetlerde kazanımın artmasına yardımcı olabilir. Biyokütleden elde edilen 
biyoyakıtların maliyetlerinin düşürülmesinde en önemli faktörlerden biri yan ürünlerin 
değerlendirilmesidir. Sonuç olarak, 2015 yılı verilerine göre yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yatırım rekor seviyeye ulaşarak 329 milyar dolar olmuştur. 
Anahtar kelimeler: Biyoyakıt, yenilenebilir enerji, biyokütle 
 

IMPORTANCE OF BIOMASS AND UTILIZATION OF BYPRODUCTS 
 

ABSTRACT 
Global warming led to increase in tendency towards renewable enery sources 

and supporting policies and the use of renewable energy sources come into force by 
states. It is also obvious that the natural gas is not as clean enegy source as it seems and 
contributes to global warming like other fossil fuels. Renewable energy resources are 
involve solar energy, wind energy, geothermal energy, biomass energy, hyropower, 
ocean energy and hyrogen & fuel cells.  

Biomass energy has an important place among the renewable energy sources and 
the most common biomass used for energy is wood from trees which has been used by 
humans for producing energy for heating and cooking for a very long time. At the same 
time wood is still used extensively for biomass energy. Today, biomass energy 
resources can be classified as plants, animal waste and urban and industrial waste.  

Usage of biomass energy has the capacity of reducing the greenhouse gas 
emissions. Cultivation of crops for energy will led to keep CO2 level in the air low. As a 
result of the cultivation of biomass raw materials can help to increase income in 
agricultural activities.  One of the most important factors in reducing the cost of biofuels 
derived from biomass is to manufacture the byproducts. Consequently, investment on 
renewable energy sources peaked in 2015 and reached to 329 billion dollars.  
Key words: Biofuels, renewable energy, biomass 
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GİRİŞ 

 

Biyokütle yaşayan ya da yaşamı sonlanmış organizmalardan elde edilen 

biyolojik materyal olarak tanımlanmaktadır. Genellikle bitkiler ya da bitkilerden 

elde edilen özellikle de lignoselülozik biyokütle olarak adlandırılan maddeleri 

içine almaktadır. Enerji kaynağı olarak ise biyokütle doğrudan yakarak ya da 

çeşitli biyoyakıt türlerine dönüştürülerek değerlendirilmektedir. Biyokütle 

metan gazı ya da ulaşımda değerlendirilen etanol ve biyodizel olarak 

dönüştürülerek enerji kaynağı olarak son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. 

Biyoyakıt üretim işlemiyle beraber yakıtın yanı sıra diğer yan ürünler doğal 

olarak ortaya çıkmaktadır. Yan ürünlerin kalitesi ve cinsi tamamıyla biyoyakıt 

üretim zincirine bağlıdır. Yan ürünler saman, koçan, hayvan yemi ya da 

endüstriyel işlemlerde kullanılabilecek diğer maddeleri içermektedir.  

Biyokütle ile elde edilen enerji (biyoyakıt) kaynakları kısa süre önce 

yaşamış organizmalar ya da onların metabolik kalıntılarından sağlanmakta ve 

içlerindeki C (karbon) bitkilerin havadaki karbondioksiti parçalaması sonucu 

elde edildiği için, biyoyakıtların kullanılması dünya atmosferinde net CO2 

artışına neden olmamaktadır (Narin, 2008). Küresel ısınmanın büyük bir sorun 

olduğu günümüzde biyoyakıtlar fosil yakıtlara karşı önem kazanmışlardır 

(Anonim, 2015). Biyoyakıt üretimi yalnızca çevre ve enerji politikalarını değil 

tarım ve kırsal kalkınma politikalarını da yakından ilgilendirmektedir. Enerji 

tarımı sosyo ekonomik değişiklikler yaratarak kırsal kesimde yaşayan insanları 

etkileyecektir (Özertan 2008).    

Yan ürünler ise maliyetli bir üretim sürecine sahip biyoyakıt üretiminin 

artmasında ve gelişmesinde değerli bir katkı payı sağlayabilmektedir. Özellikle 

konvansiyonel bitkisel üretiminden elde edilen biyoyakıtlarda üretim zinciri 

boyunca elde edilen yan ürünler tarım sektöründe özellikle de gıda sektöründe 

ve hayvan beslenmesinde değerlendirilebilmektedir.  

   

BİYOYAKIT ELDESİNDE ORTAYA ÇIKAN YAN ÜRÜNLER VE 

BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Biyoetanol  

Biyoetanol; şeker, nişasta veya seluloz içerikli bitkilerden fermentasyon 

ve distilasyon ile elde edilen bir alkoldür. En önemli hammaddeler ise şeker 

kamışı, şeker pancarı, mısır ve buğdaydır. Bunu yanısıra sorgum, patates, 

tarımsal atıklar, seluloz içerikli olan odun veya belediye atıkları da hammadde 

olarak kullanılmaktadır. Benzine alternatif ve yüksek oktanlı bir yakıttır. 

Genellikle benzinin oktanını yükseltmek ve emisyon kalitesini iyileştirmek için 

kullanılır. Biyoetanolün ısıl değeri 21.1 MJ/L, benzinin ısıl değeri ise 31.5 

MJ/L’dür (Anonim, 2007). 

Yıllardan beri OTTO motorlarda kullanıldığı gibi, benzin ile çalışan 

motorlarda karışım halinde veya dizel motorlarda dizelle karıştırılarak 

kullanılabilir. Biyoetanol içten yanmalı benzinli motorlara herhangi bir 
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modifikasyona ihtiyaç duyulmadan %10 miktarında harmanlanarak 

kullanılabilmektedir. Benzinle petrol dağıtım firmasının ana depolarında 

enjeksiyon yöntemiyle karıştırılmaktadır. Biyoetanol %85 (E85) oranında yeni 

nesil ileri teknoloji benzinli araçlarda kullanılmaktadır. 

 

Biyoetanol Üretim Yöntemi ve Ortaya Çıkan Yan Ürünler 

a) Hidroliz 

Karbonhidratların (selüloz ve hemiselüloz) yoğun ve seyreltik sülfirik 

asitle belli sıcaklıkta şekere dönüştürülmesidir. 

 

b) Fermentasyon  

Hidroliz aşamasında açığa çıkan şekerin maya ile etanole 

dönüştürülmesidir (C6H12O6+maya          2 C2H5OH+2 CO2). Fermentasyonda, 

şeker solüsyonu soğutulur, PH ayarlaması yapılır ve sürekli fermentörlere 

verilir. Maya eklenir ve eklenen maya şekeri %8 oranında etanole çevirir. 

Oluşan solüsyon santifrüjlere aktarılarak istenmeyen maddelerin çökelmesi 

sağlandıktan sonra distilasyon işlemine gönderilir. 

 

c) Saflaştırma  

Çözelti ön ısıtmaya tabii tutulur ve iki seri distilasyon kolonuna verilir. 

İlk kolon suyu ayırırken, ikincisi ise kalan suyu safsızlıklarla beraber ayırır ve 

fusel yağı elde edilir. Taşıt motorları su ve etanolün karışmasından zarar 

görebilir bu yüzden üretilen biyoetanolün kurutulmasında yarar vardır. 

 

d) Kurutma 

Daha sonra solüsyon soğutulur ve zeolit içeren bir absorpsiyon 

kolonundan geçirilerek geriye kalan suyun ayrılması sağlanır ve bu kolon 

içindeki zeolitin yeniden kullanıma hazır hale gelmesi 24 saat sürer. Kurutulan 

biyoetanol depolama için hazırdır. 

Biyoetanol üretiminde mısır, sorgum ve buğday gibi tahıllar 

kullanıldığında üretim yaş işleme ve kuru işleme olarak iki temel yolla 

gerçekleşmektedir. Aralarındaki en temel fark tohumların yaş işleme esnasında 

seyreltik sülfirik asit ve su ile 24-48 süreyle ıslatılmasıdır. Yaş işleme yüksek 

ilk yatırım maliyeti gerektirdiğinden genellikle büyük üreticiler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Kuru işleme de ilk yatırım maliyeti daha az olup 

bölgesel olarak biyoyakıt üreten işletmelerce tercih edilmektedir. Kuru işleme 

yönteminde 100 kg mısırdan yaklaşık 36 litre etanol, 32 kg DDGS (kurutulmuş 

damıtma çözünürlü daneleri) ve 32 kg karbondioksit üretilmektedir. Kuru 

öğütmeli etanol tesislerinde çok çeşitli yan ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu 

ürünler DDG (kurutulmuş damıtma daneleri), DDS (kurutulmuş damıtma 

çözünürleri) ve DDGS (kurutulmuş damıtık tahıl çözünür maddeleri) ve 

pazarlana en önemli yan ürün DDGS’dir ve hayvan beslenmesinde 

kullanılmaktadır (Kırkpınar vd. 2009). Bununla beraber şeker pancarından 

biyoethanol üretimiyle kurutulmuş pancar posası, karbondioksit, füzel yağlar ve 
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küspe ortaya çıkmaktadır. Kurutulan posa ve küspe değerli bir hayvan yemi 

olurken, karbondioksit saflaştırılarak yangın söndürücülerde ve gazlı içecek 

imalatında kullanılırken, damıtma esnasında oluşan fusel yağlar ise çözücü ve 

yakıt olarak değerlendirilebilmektedir (Anonim, 2015).  

 

Biyodizel 

Hammaddesi bitkisel yağlar, hayvansal yağlar ve bu yağların atıkları olan 

biyodizel; dizel yakıtlara eşdeğer yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Biyodizel 

üretiminin çeşitli metodları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak 

kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemidir. 

Transesterifikasyon; yağ asitlerinin bir katalizör eşliğinde alkol 

(metanol,etanol vb.) ile esterleşme reaksiyonudur. Biyodizel petrol içermez; 

fakat saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizel yakıtlarla karıştırılarak 

dizel motorlu taşıtlarda kullanılabilir. Düşük oranlarda karıştırılan biyodizelin 

(%20’ye kadar) dizel yakıtlarla karıştırılmasıyla elde edilen yakıt türü herhangi 

bir dizel motorlu taşıtta, motor üzerinde herhangi bir modifikasyona gerek 

kalmadan kullanılabilir. Yüksek karışım oranlarında ise bazı küçük 

modifikasyonlar gerekebilir. 

 

Biyodizel Üretim Yöntemi ve Ortaya Çıkan Yan Ürünler 

Biyodizel üretiminin çeşitli metodları olmakla birlikte günümüzde en 

yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemidir. 

Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, evsel atık yağlar, hayvansal 

yağlar) bazik bir katalizör eşliğinde alkol (metanol, etanol vb.) ile esterleşme 

reaksiyonudur. Bu yöntem ile biyodizel üretiminde aşağıdaki işlem basamakları 

takip edilmektedir (Anonim 2007). 

 

a) Alkol ve katalizörün karıştırılması 

Katalizör olarak sodyum hidroksit (kostik soda) veya potasyum hidroksit 

kullanılır. Katalizör standart bir karıştırıcı ve mikser kullanılarak alkol 

içerisinde çözülür. 

 

b) Reaksiyon 

Alkol/katalizör karışımı reaksiyonun gerçekleşeceği hazne içerisine alınır 

ve bitkisel/atık bitkisel veya hayvansal yağ ilave edilir. Daha sonra alkol 

kaybını önlemek amacıyla sistem tamamen atmosfere kapatılır. Karışım belirli 

sıcaklık, süre ve devirde karıştırılarak reaksiyonun tamamlanması sağlanır. 

 

c) Ayırma 

Reaksiyon tamamlandıktan sonra gliserin ve biyodizel olan iki ana ürün 

elde edilir. Aynı haznede bulunan gliserin fazının yoğunluğu, biyodizel 

fazınınkinden çok daha fazla olduğundan bu iki faz gravite ile ayırılabilir ve 

gliserin fazı çöktürme kabının dibinden kolayca çekilebilir. Sistem uygunsa 

biyodizel ve gliserin santrifüj kullanılarak da ayırılabilir. 
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d) Alkolün uzaklaştırılması 

Gliserin ve biyodizel fazları ayrıldıktan sonra her bir fazdaki fazla alkol 

bir flaş buharlaştırma veya distilasyon prosesi ile uzaklaştırılır ve reaksiyon 

karışımı nötralize edilir. Gliserin ve ester fazları ayırılır. Her iki durumda da 

alkol distilasyon kolonu kullanılarak geri kazanılır ve tekrar kullanılır. 

 

e) Gliserin nötralizasyonu 

Gliserin yan ürünü, kullanılmamış katalizör ve bir asit ile nötralize 

edilmiş sabunlar içerir ve ham gliserin olarak depolanmak üzere depolama 

tankına gönderilir. Bazı durumlarda bu fazın geri kazanılması sırasında 

kullanılan kimyasallar nedeniyle oluşan tuz, gübre olarak kullanılmak üzere geri 

kazanılır. Pek çok durumda tuz gliserin içerisinde bırakılır. Su ve alkol, ham 

gliserin olarak satışa hazır olan %80-88 saflıkta gliserin elde etmek amacıyla 

uzaklaştırılır. Daha karmaşık işlemlerde gliserin %99 veya daha yüksek saflığa 

kadar distile edilir ve kozmetik ve ilaç sektörüne satılır. 

 

f) Nötralizasyon ve Yıkama işlemi  

Gliserinden ayrıldıktan sonra hem biyodizel içerisindeki kalıntıları 

bertaraf etmek hem de nötralize edebilmek için hazırlanan asit solüsyonla 

birlikte yıkama işlemine tabii tutulur. Suyu uzaklaştırılan biyodizel depolamaya 

gönderilir. 

Biyodizel üretiminde hammadde olarak, ham bitkisel yağların yanısıra; 

atık bitkisel yağlar, hayvansal yağlar ve yüksek asitli yağlarda kullanılmaktadır. 

Farklı hammaddelerden üretilen biyodizel aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi 

farklı ön işlemlerden geçirilmektedir 

Sonuçta biyodizel üretiminde ortaya yan ürün olarak küspe ve gliserindir 

(Kırkpınar vd. 2009). Gliserin sabun sanayi, kozmetik sanayi, ilaç sanayi, 

fotoğraf sanayi, yağlama sanayi, tekstil sanayi, gıda sanayi, kâğıt sanayi, 

elektronik kapasitör ve dinamit yapımında kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra 

biyodizel üretim işleminde elde edilen saf gliserin yüksek katma değere sahip 

ürünlere dönüştürmeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu ürünler arasında 

çeşitli epoksi türevleri, gliserol esterler, gliserol aminler, organik ve inorganik 

asit esterleri sayılabilir. Örneğin Epichlorohydrine epoksi reçinelerde, kâğıt 

endüstrisinde kuvvetlendirici olarak ve su arıtımında geniş kullanım alanına 

sahiptir ve bu maddenin gliserolden yapımı biyodizel yan ürünlerinin artmasını 

ve biyodizel üretiminin çok yönlü olmasını sağlayacaktır. Ayrıca susuz saf 

gliserolden oxalic asit kullanarak formik asit elde edilebilir, gliserolden antifiriz 

olarak kullanılabilen propilen glikol üretilebilir. Gaz ayırma membranlarında, 

poliüretan köpüklerde yüzey aktif madde olarak, kaplama maddesi olarak, boya 

endüstrisinde ve deterjan endüstrisinde kullanılmak üzere gliserol karbonat 

üretiminde değerlendirilebilir. Aynı zamanda çevre dostu ve kolayca ayrışabilen 

polimerlerin yapımında da gliserol kullanılabilmektedir. Alkolü tamamen 

alınmış gliserinin yem sanayinde de katkı maddesi olarak geniş kullanım 
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alanları vardır. Hidrojen üretiminde kullanılması da biyodizel üretiminde ortaya 

çıkan gliserolün önemini artırmaktadır (Uysal, 2007).   

 

SONUÇ 

 

Fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere salınan gazlar çevre 

kirliliğinde ve küresel ısınmada rol almaktadırlar. Bu sebeple biyokütle enerjisi 

bu etkiyi azaltmada öne çıkmaktadır. Türkiye biyokütle enerjisinin öne 

çıkabilmesi için destek ve teşviklerin artması gerekmektedir. Ayrıca hammadde 

sıkıntısının giderilmesi için tarım politikalarında yenilikler yapmalıdır. EPDK 

biyoetanolde olduğu gibi motorin ve türevlerine biyodizel katma zorunluluğu 

getirmelidir. Maliyetin düşürülmesi için yan ürünlerin değerlendirilmesi ve atık 

yağların biyodizel hammaddesi olarak kullanılması gerekmektedir.   
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ÖZET 

Dünyada enerji giderlerinin gittikçe artması nedeniyle ülkeler fosil yakıt yerine, 

yenilenebilir enerji kaynağı olan tarımsal atıkların değerlendirilmesiyle elde edilen pelet 

üretimi ve kullanımıyla kırsal bölge ekonomilerinin canlandırılması sağlamaktadır. 

Türkiye dünya fındık üretiminde birinci sırada bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesinde 

tarımsal faaliyetler sonucu açığa çıkan fındık zurufu gibi ekonomik olarak 

değerlendirilmeyen atıkların alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmasının uygun 

olacağı düşünülmektedir. Bu atıklardan elde edilen peletlerin sahip olduğu ısıl değerleri 

ve kül içerikleri bakımından optimum koşullarının sağlanabilmesi için bazı 

parametrelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yakıt peletinin ısısal 

parametrelerinin belirlenmesinde, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çok iyi analiz 

edilerek, nem içeriği, ısıl değeri, parça boyutu, kül miktarı ve içeriği, element analiz 

değerleri bu özelliklerden bazılarıdır. Bu çalışmada, %12 nem içeriğine sahip fındık 

zurufu tarımsal atıkları 6 mm öğütme inceliği altında küçültülüp peletleme makinasıyla 

yakıt peleti üretilmiştir ve elde edilen yakıt peletlerinin alt ısıl değeri, kül içeriği, su 

miktarı ve yanma sonu çıkan bazı gazı emisyon değerleri tespit edilerek katı biyoyakıt 

olarak uygunluğu araştırılmıştır. 

Anahtar Kelime: Fındık zurufu, pelet, tarımsal atık, ısıl değer, kül içeriği. 

 

 

THERMAL PARAMETERS OF HAZELNUT HUSK FUEL PELLETS 

 

ABSTRACT 

Due to increasing energy costs in the world the production and use of pellets 

obtained by evaluation of agricultural wastes provide revitalization of rural economies 

in the countries who prefers renewable energy instead of fossil fuels. Turkey ranks first 

in the world hazelnut production. It will be appropriate to reuse the residues of 

agricultural production for energy such as hazelnut husks obtained after harvesting of 

hazelnuts in Black Sea Region. Some parameters must to be taken in consideration to 

provide the optimum conditions for the heating values and ash contents. Physical and 

chemical properties must be analyzed very carefully for determining the heating 

capacity of fuel pellets. Some of these parameters are moisture content, lower heating 

capacity, particle size, ash content and elemental analysis. In this study, the fuel pellets 

made from hazelnut husks having 12% moisture content and 6 mm particle size have 

been investigated for an alternative source of biofuel. 

Keywords: Hazelnut husk pellets, agricultural residue, calorific value, ash content. 
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GİRİŞ 

 

Bilindiği üzere tarımsal üretim faaliyetleri arasında ülkemizde fındık 

yetiştiriciliği önemli bir yer tutmaktadır. Zuruf kabuklu fındık meyvesini içinde 

tutan yeşil aksamdır ve fındık harman makinesinden kabuklu fındık elde 

edilirken artık olarak çıkan bir materyaldir. 2013 yılı verilerine göre, ülkemiz 

549 000 ton ile dünya kabuklu fındık üretiminin %70’inden fazlasını 

karşılamıştır (FAO, 2013). Karadeniz Bölgesinde fındık yetiştiriciliği sonucu 

yılda yaklaşık 200 000 ton fındık zurufu tarımsal atığı çıktığı tahmin 

edilmektedir. Ancak, bu kadar büyük bir potansiyel genellikle 

değerlendirilmemekte, çok az bir kısmı hayvan altlığı olarak serilmekte geriye 

kalan önemli bir kısmı ise bahçe kenarlarında yığın olarak kurumaya veya 

çürümeye bırakılmakta ve hatta çoğu zaman gelişigüzel yakılarak (Şekil 1) imha 

edilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Bahçe kenarında gelişigüzel yakılan fındık zurufu 

 

Bu atığının çok az bir kısmı çiftçiler tarafından tarlaya gübre amaçlı 

serilmekte veya hayvan barınaklarında altlık olarak kullanılmaktadır. Bu 

nedenle, ülkemizde bu kadar büyük bir potansiyele sahip bu atığın herhangi bir 

şekilde değerlendirilmemesi hem ülke ekonomisi açısından hem de çevresel 

faktörler açısından büyük bir kayıp olduğu düşünülmektedir. 

Biyokütle materyalinin basınç altında daha küçük boyutlara (yaklaşık 30 mm) 

getirilmesine peletleme denilmektedir (Öztürk, 2012). Pelet odun talaşı, odun 

yongaları, ağaç kabuğu, tarımsal ürünler, ekinlerin sapları, fındık, badem, ceviz 

kabukları hatta artık kağıt gibi maddelerden üretilebilmektedir. Peletleme işlemi 

ile materyalin yoğunluğu artmakta, taşıma, depolama ve nakliye masrafları 
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azalmaktadır. Ayrıca, boyut ve şekilde homojenlik sağlanmakta, ısıl amaçlı 

kullanımlarda yakma sistemlerine otomatik olarak beslenebilmekte ve 

böylelikle materyalin daha etkin bir şekilde kullanımı sağlanmaktadır (Werther 

ve ark., 2000; Mani ve ark., 2003; Holm ve ark., 2006; Nilsson ve ark., 2011; 

Theerarattananoon ve ark., 2011; Celma ve ark., 2012). 

Ülkemizde fındık bitkisinin genellikle kabuk kısmının katı yakıt olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. Ancak, atık olarak büyük bir potansiyele sahip 

fındık zurufu katı biyoyakıt olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada, %12 nem 

içeriğine sahip fındık zurufu tarımsal atıkları 6 mm öğütme inceliği altında 

küçültülüp peletleme makinasıyla yakıt peleti üretilmiştir ve elde edilen yakıt 

peletlerinin alt ısıl değeri, kül içeriği, su miktarı ve yanma sonu çıkan bazı gazı 

emisyon değerleri tespit edilerek katı biyoyakıt olarak uygunluğu araştırılmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve 

Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı ve Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Enerji Tarımı Araştırma Merkezi laboratuvarlarında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Materyalin Peletlemeye Hazırlanması ve Peletlenmesi 

Materyaller dış ortamda kurutularak nem içerikleri düşürülmüştür (Şekil 

2). Materyalin öğütme işleminde bıçakları sabit olarak monte edilmiş 8 bıçaklı 3 

kW gücünde 2850 d/d dönüş hızına sahip ve 6 mm elek delik çapına sahip 

çekiçli tip değirmen kullanılarak öğütme işlemi yapılmıştır (Şekil 3). Öğütülen 

materyaller havadan nem almayacak şekilde depolanmıştır. 

 

 
Şekil 2. Bahçeden gelen fındık zurufunun kurutulması 
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Şekil 3. Çekiçli tip değirmenin görünümü 

 
Çizelge 1. Peletleme yapılan materyalin fiziksel özellikleri 

Öğütme inceliği Nem içeriği Yığın yoğunluğu Geometrik ortalama çap 

6 mm %12 176,59 kg/m3 1,64 mm 
 

 

 
Şekil 4. Pelet makinası 
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Şekil 5. Elde edilen peletlerin görünümü 

 

Baca Gazı Emisyon Değerleri 

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucu oluşan ve atmosfere atılan 

atık gazların ölçünü içermektedir. Bacalardan çevreye yayılan partiküllerin ve 

gazların analizleri özel numune alma yöntemleri ve aparatları ile 

gerçekleştirilmiştir. Peletlerin yanması sonucunda oluşan baca gazı 

emisyonlarının ölçümü ECOM EN2 baca gazı analizörü ölçüm cihazı 

kullanılmıştır. Baca gazı emisyon değerlerinin belirlenmesi için peletlerin 

yakılmasında Zibro AIDA marka pelet sobası kullanılmıştır (Şekil 6). 

Denemelerde cihazın ölçüm algılayıcısı soba borusu üzerine soba çıkışından 

yaklaşık 1 m uzağına açılan deliğe yerleştirilmiş, algılayıcının uç noktası boru 

kesitinin merkezine gelecek şekilde delikten içeriye sokularak ölçümler 

yapılmıştır. 

 

 
Şekil 6. Baca gazı emisyon değerlerinin belirlenmesi için kullanılan ölçüm cihazı ve test 

             düzeneği 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 

Peletlerin Kül İçeriği ve Isıl Değerleri 

Materyalin nem içeriği ve öğütme inceliğinin pelet kül içeriğine ve ısıl 

değerleri üzerine olan etkisi istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur. 
 

Çizelge 2. Nem içeriği, öğütme inceliği, kül içeriği, ısıl değerleri 

Nem içeriği (%) Öğütme inceliği (%) Kül içeriği (%) Isıl değer (cal/gr) 

%12 6 mm 7,19 4388 
 

 
Şekil 7. Peletlerin ısıl değerlerinin belirlenmesinde kullanılan kalorimetre cihazı 

 

Peletlerin Baca Gazı Emisyon Değerleri 

Materyalin nem içeriği ve öğütme inceliğinin baca gazı emisyon değerleri 

üzerine etkisi istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur. 
 

Çizelge 3. Nem içeriği, öğütme inceliği, yanma sonucu açığa çıkan su miktarı, baca gazı 

                 emisyon değerleri 

Nem içeriği (%) Öğütme inceliği (mm) Yanma sonucu çıkan su (%) NOx CO2 O2 

%12 6 mm 9,63 74,00 1,23 18,60 

 

 
Şekil 8. Baca gazı emisyon test düzeneği 
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Elde edilen tüm bu ısısal paremetreler sonucunda fındık zurufundan elde 

edilen peletlerin yakılması sonucu açığa çıkan baca gazı emisyon değerleri 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde 

(IKHKKY) belirtilen emisyon değerlerinin altında kaldığı ve yakma amaçlı 

olarak kullanılabileceğini görülmüştür. Ayrıca, fındık zurufu artığının pelet 

formunda katı biyoyakıt olarak kullanılmasının hem çevresel faktörler hem de 

yakıt özellikleri bakımından oldukça uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Ülkemizde fındık bitkisinin genellikle kabuk kısmının katı yakıt olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. Ancak, atık olarak büyük bir potansiyele sahip 

fındık zurufu katı biyoyakıt olarak değerlendirilmesi ülkemiz açısından yaralı 

olacağı kanaatindeyiz. Bu konuda yapılacak bilimsel çalışmaların sayısının ve 

kalitesinin arttırılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışma kapsamında elde edilen tüm 

sonuçların bu alanda çalışan bilim insanlarına, ziraat mühendislerine, lisansüstü 

öğrencilere ve çiftçilere faydalı olmasını dileriz. 
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KETENCİK (Camelina sativa L. (Crantz)) BİTKİSİNİN ADAPTASYONU 

 

Reyhan Karayel1, Mustafa Acar1, Şahin Gizlenci1, Ayşegül Efendioğlu Çelik1 
 
1Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Samsun 

 

ÖZET 
Ülke nüfusunun artışına ve ekonominin büyümesine paralel olarak enerjiye olan talep 

artmaktadır. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin giderek artan enerji talebini 
karşılamada ülke kaynakları yetersiz kalmaktadır. Ülkemiz iklim ve toprak yapısı itibariyle 
birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi için mevcut yetiştiriciliği yapılan bitkilerin yanı sıra ülkemizde yetiştiriciliği 
yapılmayan ve ülkemizin ekolojik koşullarına uyum sağlayabileceği düşünülen alternatif enerji 
bitkisi olabilecek bitkilerin de üretim deseninde yerini alması gerekmektedir.  

Bu çalışma ile ülkemizde yetiştiriciliği yapılmayan ketencik bitkisinin adaptasyonu, 
verim ve kalite özellikleri incelenerek biyodizel üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu 
amaçla, 15 ketencik hattı ile Amasya ve Samsun’da 3 tekrarlı tesadüf blokları deneme desenine 
göre adaptasyon denemeleri kurulmuştur.  

Samsun’da 15 ketencik hattının tane verimi 4.3 - 48.7 kg/da, yağ oranı %33.2 - 42.8, 
yağ verimi 1.53 - 20.92 kg/da, Amasya’da ise tane verimi 152.5 - 264.8 kg/da, yağ oranı %32.9 
- 39.0, yağ verimi 53.95 - 94.47 kg/da arasında değişmiştir. Samsun ve Amasya’daki tane ve 
yağ verimi, yağ oranı ve yağın iyot sayısı özelliklerine t testi uygulandığında lokasyonlar 
arasında istatistiki bakımdan çok önemli farklılık olduğu görülmüştür. Tane ve yağ verimi 
Amasya’da daha yüksek iken yağ oranı ve yağdaki iyot sayısı Samsun’da daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Ketencik, Yağ verimi, Biyodizel, Samsun, Amasya, Adaptasyon 
 

ADAPTATION OF FALSE FLAX (Camelina sativa L. (Crantz)) PLANT 
 

ABSTRACT 
The demand for energy is increasing in paralel with the increase in the country's 

population and economic growth. Country's resources are insufficient to meet the growing 
demand for energy in Turkey as a developing country. Because of climate and soil structure, 
our country has fit potential to the cultivating of many plants. In addition to the existing plants 
grown without cultivation in our country and our country can adapt to ecological conditions 
that may be considered an alternative energy plant plants should take place in the production 
pattern, in order to use this potential efficiently.  

With this study; examining the availability for biodiesel production by adaptation, 
yield and quality characteristics were investigated of the false flax plants that are not growing 
in our country. For this purpose, according to 3 replications randomized complete block design 
adaptation trials in Amasya and Samsun with 15 false flax lines have been established. 

The grain yield, oil ratio, oil yield of 15 false flax lines were found to vary between 
4.3-48.7 kg/da, 33.2-42.8%, 1.53-20.92 kg/ha in Samsun; 152.5-264.8 kg/da, 32.9-39.0%, 
53.95-94.47 kg/da in Amasya respectively. 

Maintenance of statistical differences between locations were found to be very 
important, when t test was performed to seed and oil yield, oil rate and iodine number of oil 
features in Samsun and Amasya. While Seed and oil yield was found to be higher in Amasya, 
oil rate and iodine number in the oil was found to be higher in Samsun. 
Keywords: Camelina sativa, Oil yield, Biodiesel, Samsun, Amasya, Adaptation 
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GİRİŞ 

 

Dünya ve ülkemiz için fosil yakıtların enerji üretimindeki payının 

yüksek olması, nüfus artışıyla birlikte enerji kaynaklarının kullanımında 

meydana gelen artış, doğada fosil yakıt rezervlerinin sınırlı miktarda olması ve 

sürekli azalmasından dolayı ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirme, enerjide 

dışa bağımlılıktan kurtulabilme strateji ve çabaları, fosil yakıtların çevreye ve 

insan sağlığına olumsuz etkileri gibi sebepler göz önüne alındığında ülkeler 

varlıklarını ve bağımsızlıklarını koruyabilmek için yeni ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarını araştırmaya yönelmişlerdir. 

Ülkemizde kullanılan enerjinin birinci derecede fosil yakıtlardan 

karşılanması, petrol kaynakları bakımından kendine yeter durumda olmaması ve 

ihtiyacın %92’sini ithalat yolu ile karşılanması, milyarlarca dolar petrol alımı 

için dışarıya ödenmesi petrol fiyatlarındaki anormal yükselişler nedeni ile 

ekonomimiz olumsuz etkilenmektedir (Acar ve ark., 2012). 

Enerji arzında ve kullanımında yaşanan bu sıkıntılar dünya üzerinde 

yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarını cazip hale getirmekte ve ülkelerin 

enerjide dışa bağımlı olmamak için bu kaynaklara hızla yöneldikleri 

görülmektedir. Alternatif enerji kaynakları ve gelişmeler incelendiğinde 

dünyada biyodizel ve biyoetanol gibi biyoyakıtların gelişimi dikkatleri 

çekmektedir. Biyoyakıtların hammaddesini tarım ürünlerinin oluşturması, 

konunun tarım sektörü ve üreticiler açısından da önemini arttırmaktadır (Yaşar, 

2008). 

Bitkisel ve hayvansal yağlar biyodizel olarak kullanılmaktadır. Hali 

hazırda ülkemiz yaklaşık 1 milyon ton ham yağ ithal eder durumdadır. Bu 

sebeple yağlı tohum üretimi mutlaka arttırılmalıdır. Bunun içinde alternatif 

yağlı tohumların ülke tarımına kazandırılması gerekmektedir. Bu bitkilerden 

birisi de ketenciktir.   

Ülkemiz iklim ve toprak yapısı itibariyle birçok bitkinin yetiştirilmesine 

uygun potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin verimli bir şekilde kullanılabilmesi 

için mevcut yetiştiriciliği yapılan bitkilerin yanı sıra ülkemizde yetiştiriciliği 

yapılmayan ve ülkemizin ekolojik koşullarına uyum sağlayabileceği düşünülen 

alternatif enerji bitkisi olabilecek bitkilerin de üretim deseninde yerini alması 

gerekmektedir. 

Ketencik (Camelina sativa L. Crantz), Brassicaceae familyası, Camelina 

cinsi içerisinde yer alan bir yağ bitkisidir (Anonim, 2013). Ketencik yalancı 

keten, Alman susamı, Sibirya yağlı tohumu gibi değişik isimlerle de 

isimlendirilmektedir (Kurt ve Seyis, 2008). Yazlık çeşitlerin tohumları %42, 

kışlık çeşitlerin tohumları ise %45 oranında yağ ihtiva eder (Zubr, 1997). 

Yağından ASTM D6571 ve EN14214 biyodizel standartlarına uygun nitelikli 

biyodizel elde edilebilmektedir (Wu and Leung, 2011). Yetiştirilmesi sırasında 

gübre isteği az, yetiştirildiği alanda yabancı ot oranın az olması koşuluyla 

herbisit kullanılmaksızın yetiştirilebilen, yaygın parazitik böceklerin istilasından 

zarar görmeyen ve genetik olarak hastalıklara dayanıklı olması nedeni ile 
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kimyasal kullanımı azdır bu da ketenciği çevreyle dost bir bitki yapmaktadır. 

Ketencik, nispeten kurağa dayanıklı olup ağır killi ve organik toprak hariç farklı 

iklim ve toprak yapısına sahip çok değişik alanlarda yetiştirilebilmektedir (Zubr, 

1997). 

Bu çalışma ile ülkemizde yetiştiriciliği yapılmayan ketencik bitkisinin 

adaptasyonu, verim ve kalite özellikleri incelenerek biyodizel üretiminde 

kullanılabilirliği araştırılmıştır 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Denemede, USDA gen bankasından temin edilen ve Karadeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde çoğaltılan Camelina sativa türüne ait 47 hat 

arasından dekara tane ve yağ verimleri dikkate alınarak seçilen 15 hat 

kullanılmıştır. Hatların orijinleri ve kodları Çizelge 1’ de verilmiştir.  
 

Çizelge 1. Camelina sativa türüne ait 15 hattın isimleri ve orijinleri 

 Kodu  Orjini  

3 Ames 31224  Gürcistan  

4 Ames 31231 Gürcistan 

6 PI 258366 Eski Sovyetler Birliği 

7 PI 258367 Eski Sovyetler Birliği 

8 PI 304268 İsveç 

9 PI 304269 İsveç 

12 PI 311735 Polonya 

13 PI 311736 Polonya 

14 PI 597833 Danimarka 

27 PI 650149 Almanya 

29 PI 650151 İsveç 

31 PI 650153 Eski Sovyetler Birliği 

38 PI 650160 Eski Sovyetler Birliği 

41 PI 650164 Avusturya 

44 PI 650167 Polonya 

 

Seçilen 15 hat ile 10.10.2014’de Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi 

arazisinde, 13.10.2014’de Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

arazisinde 3 tekrarlı tesadüf blokları deneme desenine göre adaptasyon 

denemeleri kurulmuştur. Hatlar sıra arası 20 cm, sıra uzunluğu 5m olan 

parsellere 6 sıra olacak şekilde 0.5-0.7 kg/da tohum hesabıyla ekilmiştir. Ekimle 

birlikte Trifluralin aktif maddesine sahip yabancı ot ilacı ve 10 kg/da N 

hesabıyla Amonyum sülfat gübresi uygulanmıştır. Gerekli durumlarda yabancı 

ot mücadelesi için elle çapa yapılmıştır.  

Samsun lokasyonuna ait arazinin toprak yapısının killi tın, pH’sının hafif 

alkali, tuzsuz, çok az kireçli ve organik maddesinin az olduğu belirlenmiştir. 

Amasya lokasyonuna ait arazinin toprak yapısının killi tın, pH’sının hafif alkali, 

tuzsuz, çok kireçli ve organik maddesinin az olduğu saptanmıştır. Çalışmanın 
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yürütüldüğü 2014-2015 yıllarına ait iklim değerleri ketenciğin yetiştirme 

periyodu dikkate alınarak Şekil 1 ve 2’de verilmiştir.    

 

 
Şekil 1. Araştırma yılı ketencik yetiştirme periyoduna ait Samsun ve Amasya lokasyonu 

              aylık ortalama sıcaklık değerleri (°C)  

 

 
Şekil 2. Araştırma yılı ketencik yetiştirme periyoduna ait Samsun ve Amasya lokasyonu 

              aylık toplam yağış miktarı (°C) 

 

Kuru hasat döneminde her parselde 5 bitkide bitki boyu ölçümü, dal ve 

kapsül sayımları yapılmıştır. Her parselde biyolojik verim, tane verimi ve hasat 

indeksleri belirlenmiştir. Harmanı yapılan tohumların 1000 tane ağırlıkları 

hesaplanmıştır. Laboratuarda her hattın yağ oranları ve yağının iyot sayısı 

belirlenmiştir. Yağ oranlarına göre dekara yağ verimleri hesaplanmıştır. Elde 

edilen verilerin istatistik analizleri JMP 5.0.1 paket programında yapılmış ve 

çoklu karşılaştırma testlerinden LSD kullanılmıştır. Samsun ve Amasya 

lokasyonlarının tane verimi, yağ oranı, yağ verimi ve yağın iyot sayısı 

özelliklerine uygulanan t testi Microsoft Office Excel programında yapılmıştır.  

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Denemede kullanılan 15 ketencik hattının %50 çiçeklenme gün sayısı 

Samsun’da 99-143 gün, Amasya’da 162-179 gün arasında, %50 meyve bağlama 

gün sayısı Samsun’da 131-171 gün, Amasya’da 182-200 gün arasında 
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değişmiştir. Hasat olgunluğu için gün sayısı Samsun’da 221-247 gün, 

Amasya’da 242-251 gün arasında değişmiştir.   

Çalışmada yapılan varyans analizi sonucunda hem Samsun hem de 

Amasya lokasyonun’da yağın iyot sayısı bakımından hatlar arasında istatistiki 

olarak fark olmadığı görülmüştür. Bitki boyu, bitkide dal ve kapsül sayısı, 1000 

tane ağırlığı, tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, yağ oranı ve yağ verimi 

bakımından her iki lokasyonda da hatlar arasında çok önemli farklılık olduğu 

tespit edilmiştir Çizelge 2-3.        

Bitki boyu Samsun’da 49.8 ile 83.8 cm arasında değişmiştir. En yüksek 

bitki boyuna sahip olan hat 27 nolu hat olup 143 gün ile en geç çiçeklenen 

hattır. En kısa bitki boyuna sahip olan ise 6 nolu hat olup 7, 13, 14 ve 44 nolu 

hatlar ile aynı istatistiki grupta yer almıştır. Amasya’da ise 105.8 ile 126.4 cm 

arasında değişmiştir. En yüksek bitki boyuna sahip olan hat 27 nolu hat olup 3, 

4, 7, 8,12, 13, 29, 31, 38 ve 41 nolu hatlar ile aynı istatistiki grupta yer 

almaktadır. Ankara koşullarında farklı ekim zamanlarının ketencik bitkisinin 

verim ve verim unsurları üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmada ketenciğin 

bitki boyunun ortalaması birinci yıl 47.88 cm, ikinci yıl da ise 71.12 cm 

olduğunu tespit etmişlerdir (Katar ve ark., 2012 a). Ketenciğin bitki boyunun 

Kara (1994) 53.5 cm, Kurt ve Seyis (2008) 25-100 cm, İlisulu (1972) 40-70 cm, 

Crowlwy ve Frohlick (1998)  54-95 cm olarak tespit etmişlerdir.  

Bitkide kapsül sayısı Samsun’da 77.0 ile 222.5 arasında değişmiştir. En 

fazla kapsül sayısına sahip olan hat 31 nolu hat olup 7, 29 ve 41 nolu hatlar ile 

aynı istatistiki grupta yer almaktadır. En az kapsül sayısına (77.0) sahip olan hat 

ise 8 nolu hattır. Amasya’da ise 521.2 ile 1073.8 arasında değişmiştir. En fazla 

kapsül sayısına sahip olan hat 31 nolu hat olup 4, 7, 29 ve 41 nolu hatlar ile aynı 

istatistiki grupta yer almaktadır. En az kapsül sayısına sahip olan hat ise 27 nolu 

hat olup 6, 8, 38 ve 44 nolu hatlar ile aynı istatistiki grupta yer almaktadır.  

Bin tane ağırlığı Samsun’da 0.808 ile 1.291 g arasında değişmiştir. En 

fazla 1000 tane ağırlığına sahip olan hat 3 nolu hattır ve 4, 6, 8 ve 9 nolu hatlar 

ile aynı istatistiki grupta yer almaktadır. En düşük 1000 tane ağırlığına sahip 

olan hat 13 nolu hattır ve 7,12, 27 ve 29 nolu hatlar ile aynı istatistiki grupta yer 

almıştır. Amasya’da ise 0.742 ile 1.097 g arasında değişmiştir. En fazla 1000 

tane ağırlığına sahip olan hat 4 ve 9 nolu hatlardır ve 3, 8 ve 14 nolu hatlar ile 

aynı istatistiki grupta yer almaktadır. En düşük 1000 tane ağırlığına sahip olan 

hat 27 nolu hattır ve 7 ve 12 nolu hatlar ile aynı istatistiki grupta yer almıştır. 

Zubr (1997), Camelina sativa’ nın 1000 tohum ağırlığının 0.8-1.8 g arasında 

değiştiğini bildrimiştir. Ketencik bitkisinde yapılan çalışmalarda 1000 tane 

ağırlığını Katar ve ark. (2012 a) 0.4235-0.4633 g, İlisulu (1972) 0.7-1.6 g, 

İncekara (1972) 0.7-1.6 g, Kara (1994) 0.8-0.9 g, Koncıus ve Karcauskıene 

(2010) 0.88-1.24 g arasında olduğunu bildirmişlerdir.    

Tane verimi Samsun’da 4.3 ile 48.7 kg/da arasında değişmiştir. En fazla 

tane verimine sahip olan hat 41 nolu hattır ve 44 nolu hat ile aynı istatistiki 

gruba girmiştir. En düşük tane verimine sahip olan hat ise 13 nolu hattır. 

Amasya’da ise 152.5 ile 264.8 kg/da arasında değişmiştir. En fazla tane 
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verimine sahip olan hat 8 nolu hattır ve 6, 7, 9, 14, 29 ve 38 nolu hatlar ile aynı 

istatistiki gruba girmiştir. En düşük tane verimine sahip olan hat ise 27 nolu 

hattır ve 4, 12 ve 13 nolu hatlar ile aynı istatistiki grupta yer almıştır. Agegnehu 

ve Honermeier (1997), ketencik bitkisinin tohum verimi, kalitesi ve verim 

özellikleri üzerine tohum ekim oranının ve N gübresinin etkisini 

araştırmışlardır. Tüm uygulamaların ortalaması olarak tohum verimini 1994 

yılında 11.6 t/ha, 1995 yılında 180 t/ha olarak ve maksimum verimi 22.8 t/ha 

bulmuşlardır. Zubr (1997), Camelina sativa’nın tohum veriminin Danimarka’ 

da yazlık çeşitlerin 2.6 t/ha, kışlık çeşitlerin ise 3.3 t/ha olduğunu bildirmiştir.  

 
Çizelge 2. Samsun lokasyonuna ait ortalamalar 
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3 65.7 bc 9.6 a 166.7 bd 1.291 a 31.9 c 249.7 cd 13.18 ce 39.8 cd 12.69 c 161.27 

4 66.5 bc 6.9 cf 163.0 bd 1.279 ab 31.2 cd 190.6 ef 16.30 ab 37.7 ef 11.74 cd 161.77 

6 49.8 e 7.7 bd 134.6 cd 1.198 a 25.0 de 154.2 fg 16.15 ac 42.4 ab 10.62 ce 161.52 

7 55.7 ce 8.2 ac 183.9 ac 0.897 ef 25.9 ce 187. 7 ef 13.73 be 34.0 hı 8.94 df 162.62 

8 60.4 bd 6.0 ef 77.0 e 1.215 ac 22.9 ef 201.9 e 11.45 de 36.2 fg 8.23 ef 162.76 

9 69.7 b 6.3 df 143.1 cd 1.274 ac 16.6 fg 123.0 g 13.50 be 36.5 fg 6.06 fg 163.63 

12 65.3 bd 8.7 ab 164.2 bd 0.969 df 43.4 ab 303.2 ab 14.12 ad 39.0 ce 16.88 b 161.26 

13 54.2 de 7.0 ce 118.1 de 0.808 f 4.3 h 40.9 h 10.47 e 35.6 gh 1.53 h 160.14 

14 57.1 ce 7.7 bd 155.5 cd 1.126 bd 17.7 fg 139.2 g 12.68 de 36.8 fg 6.51 fg 159.69 

27 83.8 a 5.5 f 157.9 cd 0.908 ef 15.8 g 135.6 g 11.61 de 33.2 ı 5.20 g 159.56 

29 69.0 b 8.6 ab 216.4 ab 0.923 ef 31.8 c 274.4 bc 11.60 de 38.1 df 12.14 c 164.34 

31 64.3 bd 8.9 ab 222.5 a 0.980 de 28.6 ce 217.2 de 13.12 ce 37.4 eg 10.68 ce 162.29 

38 60.4 bd 6.8 cf 160.9 cd 1.118 bd 39.5 b 345.0 a 11.59 de 40.6 bc 16.05 b 159.49 

41 62.9 bd 7.9 bc 182.3 ac 1.126 bd 48.7 a 281.9 bc 17.20 a 42.8 a 20.92 a 161.96 

44 58.5 be 9.0 ab 114.9 de 1.105 cd 46.9 a 284.9 bc 16.77 ab 37.8 df 17.86 ab 163.70 

Önem ** ** ** ** ** ** ** ** ** Ö.D.- 

DK 9.56 11.69 20.81 8.58 13.54 11.90 13.38 2.98 15.10 1.35 

AÖF 10.12 1.49 55.16 0.157 6.37 41.04 3.03 1.90 2.75 3.68 

 
Yağ oranı Samsun’da %33.2 ile 42.8 arasında değişmiştir. En yüksek 

yağ oranına sahip olan hat 41 nolu hat olup 6 nolu hat ile aynı istatistiki grupta 

yer almaktadır. En düşük yağ oranına sahip olan hat ise 27 nolu hattır.  

Amasya’da ise %32.9 ile 39.0 arasında değişmiştir. En yüksek yağ oranına 

sahip olan hat 13 nolu hattır. En düşük yağ oranına sahip olan hat ise 7 nolu 

hattır ve 4, 9, 12, 27, 29 ve 31 nolu hatlar ile aynı istatistiki grupta yer 

almaktadır. Agegnehu ve Honermeier (1997), ketencik bitkisinin tohum verimi, 

kalitesi ve verim özellikleri üzerine tohum ekim oranının ve N gübresinin 

etkisini araştırmışlardır. Tüm uygulamaların ortalaması olarak ketenciğin yağ 

oranının %37-43 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Zubr (1997), Camelina 

sativa’nın yazlık çeşitlerinin tohumlarındaki yağ oranın %42, kışlık çeşitlerin 

ise %45 olduğunu bildirmiştir. Zubr (2003), farklı yetiştirme şartlarının ketencik 

tohumunun kalitesine etkisini araştırmıştır. Çalışmada 7 ketencik çeşidini 

Avrupa’da ve İskandinavya’da 11 lokasyonda yetiştirmiştir. Çeşitler arasında 
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yağ oranı bakımından istatistiksel olarak önemli fark bulunduğunu ve tohumda 

kuru maddede ortalama %39.6-44.1 arasında yağ olduğunu tespit etmişlerdir. 

Tohumun kalitesindeki değişim kısmen çeşitlerden ve esasen bitkinin 

yetiştirildiği iklim ve toprak şartlarının birleştirilmiş etkisinden kaynaklandığını 

bildirmişlerdir.  

Yağ verimi Samsun’da 1.53 ile 20.92 kg/da arasında değişmiştir. Yağ 

verimi en yüksek olan hat 41 nolu hat olup 44 nolu hat ile aynı istatistiki grupta 

yer almıştır. En düşük yağ verimine sahip olan 13 nolu hattır. Amasya’da ise 

53.95 ile 94.47 kg/da arasında değişmiştir. Yağ verimi en yüksek olan hat 38 

nolu hat olup 4, 6, 8, 9, 14, 29, 44 nolu hatlar ile aynı istatistiki grupta yer 

almıştır. En düşük yağ verimine sahip olan 27 nolu hattır ve 12 ve 13 nolu hatlar 

ile aynı istatistiki grupta yer almaktadır. Katar ve ark. (2012 b), Ankara ekolojik 

koşullarında farklı ekim zamanlarında (2010 yılındaki 1 Ekim, 15 Ekim, 1 

Kasım, 15 Kasım ve 2011 yılındaki 15 Mart, 1 Nisan, 15 Nisan, 1 Mayıs) 

ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) bitkisinin yağ oranlarını belirledikleri 

çalışmada, ekim zamanlarına bağlı yağ veriminin 0.32- 129.78 kg/da ve yağ 

oranının ise % 20.57-39.47 arasında değiştiğini, en yüksek yağ verimini 129.78 

kg/da ile 1 Ekim 2010’da ve en yüksek yağ oranının %39.47 ile 15 Kasım 

2010’da alındığını bildirmişlerdir. 

 
Çizelge 3. Amasya lokasyonuna ait ortalamalar 
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3 122.3 a 16.9 ab 791.2 bd 1.048 ab 211.7 ce 1753.3 ab 12.29 e 35.9 bc 76.67 bc 145.85 

4 116.0 ac 17.2 a 871.1 ac 1.097 a 180.0 ef 1714.4 ac 13.98 ce 34.0 ce 83.50 ab 144.00 

6 105.8 d 13.9 de 593.0 de 1.030 b 245.8 ac 1354.7 cf 18.27 ab 35.1 bd 86.32 ab 141.11 

7 115.4 ac 14.3 ae 853.3 ac 0.801 ef 229.4 ac 1370.3 cf 17.28 ab 32.9 e 75.74 bc 144.90 

8 115.7 ac  12.4 e 537.8 e 1.068 ab 264.8 a 1631.4 bd 16.74 ac 35.1 bd 93.21 a 145.65 

9 110.0 cd 14.0 ce 815.9 bd 1.097 a 248.4 ac 1495.0 be 16.71 ac 33.1 de  82.10 ab 142.48 

12 115.5 ac 14.2 be 820.4 bd 0.789 ef 184.6 ef 1210.0 ef 15.99 bc  34.1 ce 62.95 cd 143.65 

13 113.3 ad 13.9 de 838.5 bc 0.844 de 186.5 df 1069.2 f 17.67 ab 39.0 a 73.13 bd 143.72 

14 111.1 bd 14.5 ae 788.1 bd 1.046 ab 234.5 ac 1222.5 ef 19.52 a 36.8 b 85.95 ab 142.03 

27 126.4 a 13.8 de 521.2 e  0.742 f 152.5 f 1240.1 df 11.42 e 34.2 ce 53.95 d 141.69 

29 120.1 ab 14.6 ae 952.9 ab 0.931 c 235.4 ac 1538.1 be 15.53 bd 34.4 ce 81.05 ab 148.86 

31 113.8 ad 17.1 a 1073.8 a 0.934 c 222.9 ce 1455.0 be 15.41 bd 34.3 ce 76.89 bc 146.64 

38 122.1 a 13.7 de 625.9 ce 0.914 c 263.7 ab 2108.1 a 12.91 de 35.9 bc 94.47 a 144.16 

41 113.9 ad 15.4 ad 970.1 ab 0.948 c 214.4 ce 1260.6 df 18.27 ab 35.9 bc 77.53 b 143.28 

44 110.5 cd 12.5 e 680.5 ce 0.894 cd 225.3 bd 1290.3 cf 17.71 ab 35.6 bc 80.50 ab 145.17 

Önem ** ** ** ** ** ** ** ** ** Ö.D. 

DK 4.95 11.73 17.70 3.80 10.56 15.71 10.62 3.41 9.36 1.81 

AÖF 9.54 2.85 231.57 0.061 39.44 378.63 2.91 2.01 14.05 4.38 

 

İyot sayısı bakımından hatlar arasında her iki lokasyonda da istatistiki bir 

fark olmayıp Samsun’da 159.56 ile 164.34 g iyodür/100 g, Amasya’da 141.11 

ile 148.86 g iyodür/100 g arasında değişmiştir.   



122 

Samsun ve Amasya lokasyonlarının tane verimi, yağ oranı, yağ verimi ve 

yağın iyot sayısı özelliklerine t testi uygulandığında lokasyonlar arasında 

istatistiki bakımdan çok önemli farklılık olduğu görülmüştür. 

Tane verimi ve yağ verimi Amasya’da daha yüksek iken yağ oranı ve 

yağdaki iyot sayısı Samsun lokasyonunda daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Tane verimi Samsun’da 28.63 kg/da iken Amasya’da 218.53 kg/da ve t=22.89 

olarak bulunmuştur. Yağ verimi Samsun’da 11.08 kg/da iken Amasya’da 76.73 

kg/da ve t=21.24 olarak belirlenmiştir (Şekil 3).  
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Şekil 3. Ketencik hatlarının Samsun ve Amasya lokasyonuna ait tane verimi, yağ oranı, 

              yağ verimi ve yağındaki iyot sayısına ait ortalamalar.   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Amasya ve Samsun lokasyonlarında 1 yıl süreyle yapılan bu çalışmanın 

sonuçlarına göre, ketencik bitkisinin Amasya lokasyonunda Samsun’a göre çok 

daha iyi performans ortaya koyduğu görülmektedir. Bu farklılığın, 

lokasyonların iklim ve toprak özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ancak bu konuda daha net bir karar vermek için, çalışmanın en az 2 yıllık 

sonuçlarına bakmak gerekmektedir. Ancak bu 1 yıllık sonuçlar da fikir sahibi 

olmamıza yardımcı olmaktadır.  
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ÖZET 

Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması ve yapılan hatalı uygulamalar, çevre 

bileşenlerini oluşturan su-toprak ve havanın olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. 

Ağır metal içeriği yüksek olan topraklarda elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünler, 

besin zinciri yolu ile insan ve hayvanlara geçerek sağlık açısından büyük risklere yol 

açabilmektedir. Bu tür bulaşık alanlarda yetişen bitkilerin gıda olarak tüketilmesi yerine 

farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiği öngörülmektedir. Bitkisel üretim için sakıncalı 

olan bu alanlar, üretim payını giderek artıran ve enerji gereksiniminin karşılanmasında 

ciddi roller üstlenen enerji bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin önemli fırsatlar 

oluşturmaktadır. Ekim yapılacak arazilerin seçiminde, sağlık açısından tarıma uygun 

olmayan alanların tercih edilmesi, zaten sınırlı olan tarım arazilerinin sadece gıda 

amaçlı kullanılmasına imkan vermesi bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle, enerji 

üretimine dönük stratejilerin sürdürülebilir tarım anlayışı içerisinde oluşturulması 

gerekmektedir. Yoğun sanayileşme çabalarının yol açtığı kirlenmiş topraklarda ağır 

metal kaldırma kapasitesi yüksek enerji bitkilerinin yetiştirilmesi hem biyoyakıt üretimi 

için gerekli hammaddenin temin edilmesini hem de toprağın ağır metallerden 

temizlenmesini mümkün kılmaktadır. Biyoyakıt üretimine yönelik yeni bir stratejik 

yaklaşımın ele alındığı bu derlemede bulaşık topraklarda değerlendirilebilecek enerji 

bitkileri tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, enerji bitkileri, sürdürülebilir tarım 

 

EVALUATION OF ENERGY PLANTS  

IN SOILS CONTAMINATED WITH HEAVY METALS  
  

ABSTRACT 
The insensible use of natural resources and improper practices affect the 

constitutes of the environment water, soil and air negatively. Herbal and animal 

products obtained from soils with high heavy metal content can cause big health risk if 

they are transferred to human and animals via the food chain. The prediction is to use 

the plants grown in these enfected areas in different ways instead as food. These areas 

which are undesirable for plant production give important opportunities for the 

production of energy plants which are improving their ratio in production and taking 

important roles in the supplement of energy requirements. The preference of areas 

which are not suitable for agriculture regarding health in the selection of areas for 

sowing is important because it permits to use the limited agricultural areas only for food 

production. Therefore, strategies following energy production have to be developed in 

the concept sustainable agriculture. The culture of energy plants with high heavy metal 

uptake capacity in polluted soils due to intensive industrialization provides the needed 

raw material for biofuel as well as cleaning of the soils from heavy metals. This review 

deals with the use of energy plants in such soils as a new streategy.  

Keywords: Heavy metal, energy plants, sustainable agriculture 
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GİRİŞ  

 

Günümüzde, toprak, su ve havada yaygın bir şekilde birikmeye başlayan 

ağır metaller, dünya yüzeyindeki tüm organizmaların yaşamını tehdit eden 

önemli bir çevre sorunu halini almıştır. Ağır metallerin çevreye yayılmasına 

neden olan etmenlerin başında endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıtların 

egzozları, maden yatakları ve işletmeleri, tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar ile 

kentsel atıklar gelmektedir. 

Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak ihtiyaçların da artması mevcut 

talebin karşılanmasında yoğun endüstrileşme faaliyetlerine yol açmakta ve 

bunun sonucunda kirliliğe maruz kalan topraklarda bir artışa neden olmaktadır. 

Kirleticilerin topraklarda birikmesi toprak verimliliğine ve ekosisteme zarar 

vermekte, besin zinciri yoluyla da insan ve hayvan sağlığını olumsuz 

etkilemektedir (Çağlarırmak ve Hepçimen, 2010). Toprak kirliliğine sebep olan 

başlıca ağır metaller arasında kursun (Pb), civa (Hg), arsenik (As), çinko (Zn), 

bakır (Cu), krom (Cr) ve kadmiyum (Cd) yer almaktadır (Çağlarırmak ve 

Hepçimen, 2010). 

Endüstriyel faaliyetlerin dışında, geniş bir uygulama alanı olan kimyasal 

kökenli gübre ve bitki koruma ilaçlarının aşırı ve bilinçsiz kullanımı, çevreyi ve 

doğal kaynakları olumsuz etkilediği gibi, kirlenen doğal kaynakların da tarım 

üzerine şüphesiz olumsuz etkileri bulunmaktadır. Sanayi tesislerinden 

kontrolsüz çıkan atıkların doğal kaynaklarımız üzerinde onarılması zor 

kayıplara yol açtığı da bilinmektedir (İkincikarakaya ve ark., 2013).  

Toprakta ağır metal kirliliğinin doğadan kolay kolay yok edilemediği 

dikkate alınarak tüm üretim faaliyetleri, toprak kirliliğine en az zarar verecek 

hatta hiç zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır (Çağlarırmak ve Hepçimen, 

2010). Günümüzde, evrensel bir problem halini alan toprak kirliliği için en iyi 

çözüm kuşkusuz kirliliği önleme çalışmalarıdır. Hızlı bir sanayileşme 

sürecinden geçen ülkemizde çevreyi koruma adına daha sıkı tedbirlerin alınması 

yanında çeşitli nedenlerle gıda güvenliği açısından sorun teşkil edebilecek tarım 

arazilerine de odaklanılması gerekmektedir. Enerji bitkileri, bu topraklarda 

yetiştirilmesi ilk akla gelebilecek bitkiler arasında yer almaktadır.  

Bu derlemede, tarım alanlarında görülen ağır metal kirliliği ve bu kirliliğe 

yol açan etmenler üzerinde durularak, kirlenmiş toprakların gerek insan sağlığı 

açısından sürdürebilir yaşam çerçevesinde değerlendirilmesi gerekse yeniden 

tarıma kazandırılmasında enerji bitkilerinin önemi geçmiş yıllara ait araştırma 

sonuçları ışığında tartışılmış ve konu ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

 

TARIM ALANLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİ 

 

En önemli tarımsal uygulamalardan olan kimyasal gübre ve bitki koruma 

ürünlerinin kullanımı, üretimde önemli katkılar sağladığı gibi bilinçsiz 

kullanımı durumunda tuzlanma, ağır metal birikimi, mikroorganizma 

etkinliğinin bozulması gibi ciddi olumsuzluklara da yol açabilmektedir. Yoğun 
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kimyasal gübreye maruz kalmış alanlarda yetiştirilen ürünlerin insanlar ve 

hayvanlar tarafından tüketilmelerinin sağlık açısından sakıncalı durumlara 

neden olabileceğinden bu tür alanların ıslah edilmesi gerektiği öngörülmektedir 

(Sönmez ve ark., 2008). Benzer şekilde su kirliliği de, kentsel ve endüstriyel 

atıkların arıtılmaksızın havaya, suya veya toprak ortamına boşaltılmaları, 

tarımda verimi arttırmak amacıyla bilinçsizce kullanılan gübrelerin ve bitki 

koruma ürünlerinin içerdiği bir takım doğal veya suni maddelerin 

uygulandıkları ortamlarda birikmesi veya değişik şekillerde farklı ortamlara 

taşınması gibi sebeplerle gerçekleşmektedir (Sağlam ve Bellitürk, 2003). 

Halihazırda, su kalitesi izleme çalışmaları, havza bazlı olarak çeşitli 

kurum ve kuruluşlar tarafından birbirinden bağımsız olarak yürütülmekte; 

çalışmalarda entegre bir kirlilik izleme stratejisi uygulanmamaktadır (Anonim, 

2011). Çeşitli nedenlerle sağlık açısından ciddi problemler oluşturan ağır 

metallerin tüm besin örneklerinde düzenli olarak izlenmesi ve çevre yönetim 

sistemlerinin daha sıkı denetlenmesine fırsat veren devlet politikalarının 

geliştirilmesi gerekmektedir (Türközü ve Şanlıer, 2012). 

Öktüren Asri ve ark. (2007), fosforlu gübrelerin uzun süreli kullanılması 

nedeniyle, Dünyanın birçok bölgesindeki tarım topraklarının az veya orta 

düzeyde kadmiyum birikimine maruz kaldığını; en tehlikeli ağır metal 

kirleticilerinden biri olan kadmiyumun ise toprak-bitki sistemindeki yüksek 

mobilitesi nedeniyle kolaylıkla besin zincirine dâhil olabildiğini; böylece bitki, 

hayvan ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturabileceğini bildirmektedirler. 

Trakya’da Bölge insanının kullandığı sulama sularına ait analiz değerleri, 

sulanan arazilerde güven sınırlarını zorlayan niteliktedir (İstanbulluoğlu ve ark., 

2006). Ergene havzası, Türkiye’nin buğday, ayçiçeği ve çeltik ihtiyacının 

önemli bir bölümünün karşılandığı bir bölge olmasına karşılık sulama kaynaklı 

sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Havzayı tehdit eden en önemli sorun, 

Tekirdağ ili Saray İlçesi’nden doğup bölgeyi baştanbaşa geçerek ikiye ayıran 

Ergene nehrinden kaynaklanan su kirliliğidir. Ergene nehri geçtiği bölgelerin 

yerleşim yeri ve sanayi işletmelerinin deşarj ettiği atık su ile beslenmekte ve 

çeşitli kirletici etmenleri de beraberinde taşımaktadır (Özkan ve Kuba, 2008).  

Bir araştırmada Nevşehir topraklarının Ca, Na ve Fe gibi metallerle 

kirlendiği, Kızılırmak suyu ile sulanan Avanos istasyonunda genel olarak ağır 

metal değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Fe açısından en fazla 

akümülasyonun incelenen bitki örnekleri içerisinde kök>gövde>yaprak>meyve 

şeklinde sıralandığı saptanmıştır (Özyürek, 2016). 

Osma ve ark. (2013)’nın yapmış oldukları bir çalışmada, Şile İlçesi’nde 

yetiştirilen sebzeler ve bu sebzelerin yetiştiği topraklarda yapılan analizler 

sonucunda ağır metal konsantrasyonları azalan sırayla Pb>Cr>Ni>Zn>Cu>Cd 

olarak gerçekleşmiştir. Toprakta ve sebzelerde tespit edilen kurşun değerlerinin 

yüksek düzeyde olduğu dikkat çekmiştir. 

Başar ve ark. (2004)’nın bildirdiğine göre Güney Marmara Bölgesi’nin 

polikültür tarıma uygun önemli üretim merkezlerinden biri olan İznik gölü 

havzasında 40 toprak örneğinden 22’sinde izin verilen sınırların üzerinde Ni 
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(Nikel) belirlenmiş ve bölgede yetiştirilen ürünlerin tüm ağır metaller 

bakımından yakından izlenmesi önerilmiştir. 

Ülkemizde sanayi alanındaki gelişmeler, tarımda yoğun gübre ve ilaç 

kullanımı ve çevre bilincinin yeterince yerleşememesi gibi nedenlerle mevcut 

yüzey ve yer altı sularının bazılarında aşırı kirlenmeler saptanmıştır. Öyle ki 26 

su havzasından 8 tanesinde (Meriç-Ergene, Marmara, Sakarya, Gediz, Küçük 

Menderes, Büyük Menderes, Burdur ve Akarçay-Afyon havzalarında) bulunan 

çay, nehir ve göllerde, azot, fosfor, kalsiyum, organik maddeler, kurşun, çinko, 

krom gibi kirleticilerden kaynaklanan aşırı kirlenmeler tespit edilmiştir. 

Ülkemizdeki su kirliliğinin devam etmesi durumunda 25-30 yıl sonra geri 

dönüşümü imkansız bir durumla karşı karşıya kalınacağı bildirilmektedir (Akın 

ve Akın, 2007). 

Dünyada hızlı gelişen kentleşme ve endüstrileşme, toprak ve su kirliliği 

yanında ciddi hava kirliliği problemlerini de ortaya çıkarmaktadır (Altıkat ve 

ark., 2011). Bitkiler hava kirliliğine karşı insanlar ve hayvanlardan daha hassas 

olduğu için, içinde bulundukları yerel koşulları daha iyi yansıtmaktadır. Bu kötü 

şartlarda yetişebilen ve hava kirleticilerine karşı daha toleranslı çeşitlerin ıslah 

edilmesine ilişkin önerilerde bulunulmaktadır (Yücedağ ve Kaya, 2016). Ancak, 

bu noktada şu unutulmamalıdır ki, kirlenmiş topraklarda bitki bünyesine geçen 

kirletici unsurlar besin zinciri yolu ile insan bünyesine geçme tehlikesini de 

beraberinde getirmektir. 

Çelenk ve ark. (2015), karayolları boyunca uzanan tarım alanlarında 

analiz edilen Pb (kurşun) birikiminin yoldan uzaklığa bağlı olarak değiştiğini 

belirlemişlerdir. D100 karayoluna yakın topraklarda yolun kuzey ve güneyine 

doğru 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 ve 500 m uzaklıklardan ve yol boyunca her 500 

m’de bir olmak üzere toplam 4,5 km2 alan içinden 160 adet toprak örneği 

almışlardır. Araştırma sonucunda, yolun güneyinden alınan örneklerde Pb 

içeriği daha yüksek çıkmıştır. Bununla birlikte, 1, 5 ve 10 m’de tespit edilen Pb 

konsantrasyonunun diğerlerinkinden çok daha yüksek değerlerde olduğu 

görülmüştür.   

Bu çalışmayla benzerlik gösteren başka bir çalışmada ise Şanlıurfa-

Viranşehir karayolunun kuzey ve güney tarafından 6 farklı noktadan ikişer 

km’lik arayla 0 (sıfır), 15, 30 ve 60 m mesafelerden toplam 96 toprak örneği 

alınarak analiz edilmiştir.  Araştırmada elde edilen sonuçlara bakıldığında 

incelenen kurşun, nikel, kadmiyum, bakır, krom ve çinko değerlerinin izin 

verilebilir miktarlarda olduğu belirlenmiş olmakla birlikte, bu ağır metallerin 

karayolundan uzaklaştıkça topraklardaki ağır metal konsantrasyonlarının da 

azaldığı dikkati çekmiştir. Elde edilen bulgular topraklarda gözlenen bu 

kirliliğin trafik kökenli olduğunu düşündürmektedir (Öztemel ve ark., 2016). 

Yukarıda verilen araştırmalar yürütüldükleri yerlerde tespit edilen 

tarımsal alanlardaki kirliliğin boyutları konusunda bazı gerçekleri ortaya 

koymaktadır. Geçmişte çeşitli zaman aralıklarında, farklı yer ve metotlarda 

yapılan bu araştırmaları artırmak mümkündür. Bu tür araştırmaların tüm 

Türkiye’yi kapsayacak şekilde yürütülmesi ve belli aralıklarla güncellenmesi, 
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sağlıklı ürünlerin üretimi açısından etkili bir izleme ve kontrolün sağlanması 

açısından önem taşımaktadır. 

 

KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN YENİDEN TARIMA KAZANDIRILMASI 

 

Toprakta kirlenme sürecinin ortadan kaldırılamadığı durumlarda toprağın 

eski sağlıklı haline kavuşturulması kirlenmiş toprağın ya bölge içinde (in-situ) 

veya bölge dışında temizlenmesi (ex-situ) ile mümkündür (Kocaer ve Başkaya, 

2003). Ülkemizde tarım arazilerinin oldukça sınırlı olduğu dikkate alındığında, 

kirleticilerin topraktan uzaklaştırılması sorunlu bölgenin sağlıklı kullanılması 

açısından önem taşımaktadır. 

Son yıllarda bünyelerine bol miktarda ağır metal alabilen bitkilerin 

tespitine yönelik in-situ teknolojiler üzerinde yapılan araştırmalar hız 

kazanmıştır. Topraktaki metalleri özellikle hasat edilebilen kısımlara 

nakledebilen hiperakümülatör bitkiler kirlenmiş toprakların temizlenmesinde 

etkili rol oynayabilmektedir (Adiloğlu, 2014; Özbek, 2015).  

Metal toplayıcı bitkilerden yararlanmak suretiyle kirli topraklara 

uygulanan iyileştirme metotları fitoremediasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu 

tekniğin başarılı olması için, kirliliğin yoğunluğu, kirliliğe toleranslı ve 

biriktirici bitkilerin seçimi, iyileşmenin oluşacağı sürenin planlanması gibi 

hususlara dikkat edilmelidir (Yurdakul, 2015). 

Dünyada 11 familya (Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, 

Cyperaceae, Cunouniaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Lamiaceae, Poaceae, 

Violaceae ve Euphobiaceae)’ya ait yaklaşık 400 bitkinin topraktan ağır 

metalleri kaldırdığı bilinmektedir. Türkiye florasında 38 adet hiperakümülatör 

tür bulunmaktadır (Özbek, 2015). 

Hiperakümülatör türler üzerine yapılan çalışmalarda, Evernia prunastri, 

Hypogymnia physodes, Pseudevernia furfuracea, Ramalina pollinaria ve Usnea 

hirta liken türlerinin ağır metalleri (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn) ciddi 

oranda biriktirme eğilimi gösterdiği saptanmıştır (Cansaran-Duman ve Aras, 

2012). Bununla birlikte, algler bu konuda önemli bir alternatif olarak 

görülmektedir. Tarımsal amaçlı kullanılmayan arazilerde kurulacak alg üretim 

tesisleri ile toplam kuru ağırlığın %80’inden fazla yağ elde edilebilmektedir. 

Günümüzde üçüncü nesil olarak nitelendirilen alglerin enerji açığına ve çevreyi 

korumada çözüm olacağı düşünülmektedir (Ulukardeşler ve Ulusoy, 2012). Atık 

sulardan ağır metallerin kaldırılmasında algal biyosorpsiyonun mevcut arıtım 

sistemlerine uygun bir alternatif olabileceği, özellikle doğada bol bulunan ve 

ucuz olan algal biyomasın solusyondan metal iyonlarının kaldırımasında başarılı 

olarak kullanılabileceği öngörülmektedir (Güçlü ve Ertan, 2011). Mobin ve 

Alam (2014)’da biyoyakıt üretiminde atık suların değerlendirilmesinde 

alglerden yararlanılabileceğini ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte, bitkiler 

tarafından topraktan kaldırılan ağır metallerin ne şekilde arıtılabileceğiyle ilgili 

detaylı çalışmaların yapılması gerekliliği de vurgulanmaktadır (Chen ve ark., 

2000). 
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KİRLENMİŞ TOPRAKLARDA ENERJİ BİTKİLERİNDEN YARARLANILMASI 

 

Ülkemizde petrol ihtiyacının çok büyük bir kısmı ithalat yoluyla 

karşılanmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında yerli tarım 

ürünlerinden elde edilecek biyoyakıtların şüphesiz önemli bir katkısı olabilir. 

Ancak, tarım alanlarının son sınırına dayandığı ülkemizde enerji bitkilerinin 

ekiliş alanlarının artırılması hali hazırda yetiştirilen bitkilerin üretim alanlarının 

daraltılması yoluyla, yılda daha fazla ürün alınmasına imkan veren münavebe 

uygulamalarıyla ya da yeni arazilerin tarıma açılması ile mümkündür. Bununla 

birlikte, çeşitli nedenlerle ağır metallere maruz kalmış tarım arazileri enerji 

bitkileri için bir fırsat teşkil edebilir. Bu tür bulaşık topraklarda, elde edilen 

ürünlerin gıda olarak tüketilmesi sakıncalı olduğundan, özellikle ağır metal 

akümülatörü olarak görülen enerji bitkilerinin değerlendirilmesi hem bu 

arazilerin ıslahı açısından hem de bu süreçte biyoyakıt üretimine katkıda 

bulunması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de, hammadde açısından daha zengin bir potansiyele sahip 

olması nedeniyle biyodizel üretimi ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde yaygın 

olarak üretilen biyodizelin hammaddesi yağlı tohumlardır. Diğer taraftan 

Türkiye’de insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlı 

tohum talebi yurt içi üretimiyle karşılanamamakta ve ithal etme yoluna 

gidilmektedir. Dolayısıyla, ülkemizde düşük seviyede kalan üretimi nedeniyle 

motorin yakıtlara biyodizel harmanlama uygulamaları oldukça sınırlı 

seyretmektedir. Kabul edilmelidir ki, elde edilen yağlı tohumların öncelikle gıda 

ve yem amaçlı kullanılması, ancak üretimde bir fazlalığın oluşması durumunda 

biyodizel üretimine aktarılması daha anlamlıdır. Bununla birlikte, ihtiyaç 

duyulan biyoyakıtın tarımsal hammaddeler dışında atık yağ, orman artıkları, alg, 

yosun vb. kaynaklı biyodizel türlerinin üretimi yolu ile karşılanmasına yönelik 

çalışmalara önem verilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir (Dağdelen, 2015). 

Aslında, biyodizel ihtiyacının karşılanmasında, öncelikle gıda amaçlı üretim 

gözetilmek koşuluyla, mevcut tarım arazileri dışında kalan arazilerde veya 

normal şartlarda tüketilmesi sorun oluşturacak ürünlerin elde edildiği problemli 

topraklar üzerinde enerji bitkilerinin özellikle de kolzanın yetiştirilmesi daha 

uygun bir düşünce olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Brassicaceae (Lahanagiller) familyasının üyeleri en iyi bilinen 

hiperakümülatör bitkiler arasında yer almakta (Özbek, 2015). Nanda Kumar ve 

ark. (1995), inceledikleri 12 bitki türünün (Brassica nigra, B. juncea, B. 

campestris, B. oleracea, B. carinata, B. napus, Helianthus annuus, Nicotiana 

tabacum, Sorghum bicolor, Amaranthus hybridus,  A. paniculata ve Zea mays) 

sürgün ve köklerinde bulunan kurşun miktarlarının ağırlıklı olarak Brassica 

türlerinde çok daha yüksek olduğunu ve fitoremediasyon potansiyeli olan bir 

bitki olarak tanmlanan ayçiçeği (Fernández-Luqueño, 2014)’nin de Brassica 

türlerinden sonra kurşun kaldırma kapasitesi yüksek bitkiler içinde yer aldığını 

tespit etmişlerdir. 
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Lee ve ark. (2013), Cd ve Pb ile bulaşık topraklarda yetiştirilen ayçiçeği 

tohumlarından biyoyakıt üretildiğinde bitki kısımlarındaki dağılımının sırasıyla 

Cd için tohum>sap>yaprak>petal>kök; Pb için ise 

sap>kök>yaprak>petal>tohum olarak gerçekleştiğini belirlemişlerdir. Analiz 

sonuçlarından hareketle Pb ile bulaşık topraklarda yapılan ayçiçeği tarımında 

hasat edilen tohumlardan biyoyakıt elde edilmesinde her hangi bir sakıncanın 

bulunmadığını bildirmektedirler. Bazı ayçiçeği mutant çeşitlerinde metal alımı 

ile ilgili yapılan bir başka çalışmada ise Cd and Zn için bu sıralama 

yaprak>sap>kök>çiçek>tohum; Cr için ise kök>çiçek>tohum>yaprak>sap 

şeklinde gerçekleşmiştir (Nehnevajova ve ark., 2008). 

Bir diğer enerji bitkisi olan aspir (Carthamus tinctorius L.)’in ağır metal 

içeriği yüksek olan topraklarda bile yetişebileceği bildirilmektedir.  Bununla 

birlikte bitkinin, Pb ve Cd için hiperakümülatör; Zn için ise akümülatör bitki 

olarak tanımlanabileceği ve ağır metal bulaşık topraklarda fitoremediasyon 

bitkisi olarak başarılı bir şekilde kullanılabileceği, Angelova  (2016) tarafından 

rapor edilmektedir. 

Çakmakcı ve ark. (2016), atık su (atık su arıtım tesisinden temin edilen) 

uygulamalarının kanola (Brassica napus L.) bitkisinin yağ oranı ve yağ 

kompozisyonuna etkisini belirlemeye çalışmışlardır. Sera koşullarında 

yürütülen araştırmada tohumların yağ oranları uygulamalara bağlı olarak 

%35.1-42.4 arasında değişmiştir. Kontrole göre yağ oranında azalmalar 

görülürken, yağ veriminde artışlar gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, atık suyun 

tarımsal sulamalarda zorunlu olarak kullanıldığı arazilerde ağır metal 

biriktirebilme özelliğine sahip, değerli bir enerji bitkisi olan kanolanın 

yetiştirilebileceğini göstermektedir. 

Grispen ve ark. (2006), Brassica cinsi içinde bazı türlerin yüksek 

oranlarda metal biriktirebilme eğiliminde olduğunu ve bu nedenle de metal 

akümülatörü olarak karakterize edildiğini bildirmektedirler. Brassica juncea 

(Indian mustard), Brassica rapa (field mustard) ve Brassica napus (rape) türleri 

bunlardan bazılarıdır. Brassica juncea türünün uygun toprak koşullarında 

yüksek düzeylerde Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn içerdiği gözlenmiştir. Brassica 

napus L. türünün bulaşık topraklarda akümülatör olarak yetiştirilebileceği, 

biriktirdiği ağır metal miktarının çeşitlere bağlı olarak değişebileceği ve çok 

sayıda metalle bulaşık topraklarda orta derecede bir dayanıklılık gösterebileceği 

rapor edilmektedir. 

Bulaşık alanda yetiştirilen yağlı bitkilerde ağır metallerin birikimi üzerine 

yapılan bir başka çalışmada, kolza (Brassica napus L.) tohumu yağında tespit 

edilen Cd, Cu ve Pb konsantrasyonları bitkide sırasıyla 

yapraklar>saplar>kökler>meyve kabuğu>tohumlar olarak gerçekleşmiştir 

(Angelova ve ark., 2005). Araştırmada, ağır metallerin en düşük konsantrasyonu 

tohumlarda tespit edilmesine rağmen kolza tohumu yağında Pb, Cu ve Cd 

miktarları, insanların tüketimi için izin verilen maksimum 

konsantrasyonlarından daha yüksek çıkmıştır. Biyoyakıt üretiminde, yüksek 

ağır metal içeren kolza tohumlarının kullanılması durumunda ise çıkan 
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biyodizel eksoz dumanlarının tehlikeli metal emisyonuna sahip olup olmayacağı 

bilinmemektedir. Dolayısıyla bu konuda ileri bilimsel araştırmaların 

yapılmasına ihtiyaç vardır (Ginneken ve ark., 2007). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Nüfus artışına bağlı olarak artan ihtiyaçlar ve gittikçe yükselen hayat 

standartları mevcut kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılması konusunda 

bütün imkanların sürdürülebilirlik bakışı içerisinde değerlendirilmesini zorunlu 

kılmaktadır.  

Çevrenin esas bileşenlerini olumsuz etkileyerek insan sağlığını doğrudan 

veya dolaylı tehdit eden ağır metal ve benzer unsurlar yaşamın sürdürülebilirliği 

açısından bir engel oluşturabilmektedir. Bu nedenle, salt olarak insanların 

ihtiyaçlarını karşılamak için tarımda sürekliliğin sağlanmasından ziyade, 

insanların sağlıklı beslenmesine uygun ürünlerin üretiminde sürdürülebilirliğin 

sağlanması hedef alınmalıdır. Sürdürülebilirlik bakımından özellikle tarımsal 

üretimin yapıldığı topraklarda ve kullanılan sulama sularında gerekli taramanın 

yapılarak kirlilik düzeylerinin belirlenmesi, mevcut durumun haritalandırılması 

ve bu işlemlerin belli periyotlarla yenilenmesinde fayda bulunmaktadır.  

Mevcut durumun analizinden sonra bir taraftan kirliliği minimize edecek 

çeşitli tedbirlerin alınması; diğer taraftan bitkilerin kök, dal, yaprak, meyve ve 

tohum gibi kısımlarının ağır metal kaldırma kapasiteleri dikkate alınarak 

bunların doğrudan tüketimi veya sanayide değerlendirilmesi noktasında stratejik 

bir yaklaşımın ortaya konulması gerekmektedir. Bu kapsamda, ağır metallerce 

kirlenmiş topraklarda gıda olarak tüketimi sakıncalı olan bitkilerin 

yetiştirilmemesi; aksine bu tür bulaşık alanlarda, toprağı ıslah etmek ve 

biyoyakıt üretimine katkı sağlamak amacıyla enerji bitkilerine yer verilmesi 

uygun olabilir. 
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ÖZET 
Biyokütlenin yakıta dönüşümü için tasarlanmış çeşitli teknolojiler gelişirken, 

yüksek biyokütle enerji potansiyeline sahip lignoselülozik bitkilerin hammadde 

uygunluğunun belirlenmesi önemlidir. Rizomlu ve C4 bitkisi olan dev kralotu 

(Pennisetum hybridum), kullanılan tarımsal uygulamalara bağlı olarak dekardan 4 

tondan fazla kuru madde verimi sağlaması nedeniyle biyokütle üretimi için iyi bir aday 

olarak tanımlanmıştır. Buğdaygiller familyasından, çok yıllık bir tarla bitkisi olan dev 

kralotu, tropik Afrika kökenlidir ve yüksek kuru madde verimi sağlaması nedeniyle pek 

çok tropik buğdaygili geride bırakmıştır. Bitkinin tarımına ülkemizde yeni başlanması 

nedeniyle, sürdürülebilir bir biyoenerji bitkisi olarak bitkinin yetişebileceği uygun 

coğrafi bölgelerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Zira bitki dondurucu 

soğuklara dayanıklı değildir. Dev kralotu yetiştiriciliğinde önemli bir husus da, bitkinin 

kısır olması nedeniyle çoğaltımının rizom veya çelikleri kullanılarak yapılmasıdır ki bu 

işlem, pahalı ve zaman alıcı bir uygulamadır.  

Anahtar Kelimeler: Pennisetum hybridum, dev kralotu, yetiştiricilik, biyokütle verimi 

 

 

A NEW ENERGY CROP FOR TURKEY: 

 GİANT KİNGGRASS (Pennisetum hybridum) 

 

ABSTRACT 
When developing various technologies designed for biomass conversion into 

biofuels, it is important to establish the suitability of raw material of lignocellulotic 

plants whose biomass has a good energy potential. Giant kinggrass (Pennisetum 

hybridum), a C4 and rhizomatous plant, has been identified as a good candidate for 

biomass production because of its high potential yield, of up to 40 t DM ha−1 depending 

on the agricultural practices being used. Giant kinggrass as a field crop is a perennial 

(which means that replanting every year is not required) grass and native to Africa, and 

has been the most promising and high dry matter yielding crop that surpass most other 

tropical grass, but cultivation of the crop in Turkey is relatively new, and determining a 

suitable geographic region is important for its establishment as a sustainable bioenergy 

crop. The crop cannot tolerate freezing temperatures. An important consideration for 

giant kinggrass growth is that propagation must be done using rhizomes or stem cuttings 

(sets), due to the sterility of this plant, and this is not only expensive but also time 

consuming.  

Keywords: Pennisetum hybridum, giant kinggrass, cultivation, biomass yield. 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde yeryüzündeki toplam insan sayısının 2 milyarının, çağdaş 

enerji kaynaklarına ulaşamadığı tahmin edilmekte, gelişmenin temel faktörü 

olan enerji konusunda ulusal ve uluslararası girişimlerin de çok sınırlı kaldığı 

izlenmektedir. Son dönemde kişi başına enerji tüketiminin önemli bir 

modernizasyon ve gelişmişlik ölçeği olduğu kabul edilmiş ancak, enerji 

gereksinimini karşılamak üzere gösterilen çabalarda, enerji üretiminin sosyal, 

çevresel, ekonomik ve güvenlik açısından etkileri dikkate alınmamıştır. 

İnsanlığın enerji konusundaki yaklaşımlarının sürdürülebilirlik ve 

yenilenebilirlik açısından da yeterli olmadığı anlaşılmış durumdadır. Oysa 

yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli bölümünü, yakın ve orta vadede, 

“biyokütle”nin sağlayacağı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Örneğin, enerji 

bitkilerinden elde edilecek enerji yenilenebilir olmasının yanında doğrudan 

kullanıma da uygundur. Bunlar, yeni dönüştürme teknolojileriyle, çok çeşitli 

enerji taşıyıcılarına çeşitlenerek 21. yüzyılın temel enerji kaynağı olma 

potansiyeline de sahiptirler (El Bassam, 1998). 

 Küresel iklim değişiminin durağanlaştırılmasında (sera gazı salınımının 

azaltılması) yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjinin payı oldukça yüksektir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında sadece biyokütlenin, mevcut durumdaki 

ulaşım ve güç santrallerinin alt yapısıyla uyumlu yakıt ve elektrik 

sağlayabilecek şekli ve gücü bulunmaktadır. Rüzgar ve güneş enerjisinden farklı 

olarak biyokütle, peletlenerek (briketlenerek) doğrudan katı yakıt olarak 

kullanıldığı gibi, bazı dönüşüm yollarıyla sıvı yakıta (biyofuel) 

dönüştürülebilmekte ve petrol veya kömür gibi depolanabilmektedir (Faix ve 

ark., 1988). 

Günümüzde biyokütle, birincil enerji tüketiminin %15’ini 

karşılamaktadır. Bu biyokütle genellikle gelişmekte olan ülkelerde, teknik ve 

ekonomik açıdan, gerçekleşebilecekten çok daha az bir etkinlikte 

kullanılmaktadır. Oysa gelişmiş endüstriyel ükelerde; tarımsal ürünler, belediye 

atıkları, termal enerji ve elektrik üretiminde kullanılmakta, her iki grup arasında 

enerji çeşitliliği açısından önemli farklılıklar izlenmektedir. Son dönemde 

bitkisel üretimde stratejiler, güneş ışığını (solar enerji) mümkün olduğunca 

yüksek etkinlikte yakalama ve bitkilerde depolama (solar pil) yönünde 

gerçekleştirilmekte ve bu amaçla yararlanılacak bitkilerde aşağıda özetlenen 

belirgin özellikler aranmaktadır (Samson ve ark., 1994): 

● Güneş ışığının etkin olarak bitkisel materyale dönüşmesi (biyoyakıt), 

● Dünya’nın pek çok yöresinde su, biyokütle üretimini sınırlayan en önemli 

faktör olduğundan etkin su kullanımı, 

● büyüme mevsiminin mümkün olan en uzun süresinde ışık hasadı, 

● üretim ve hasat sürecinde en az dışsal girdi (tohum, gübre, makine 

kullanımı, kurutma, vb.) yani az maliyetle üretilebilen cins ve türler, 

● sürdürülebilir bir enerji dengesi yani pozitif enerji dengesi, 

● hasat döneminde yüksek kuru madde içeriği, 
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● yüksek enerji yoğunluğu (MJ/kg olarak), yani yağlar, şekerler, nişastalar, 

lignosellülozlar, vb. açısından zenginlik, 

● üretim ve kullanımın mümkün olan en küçük çevresel etki özelliği. 

 

Çağdaş Dünya’nın 1960’lı yıllarda öngörerek üzerinde yoğunlaştığı ve 

oldukça uzun mesafeler kat ettiği “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”nı geliştirme 

ve “Fosil Yakıt”lardan uzaklaşma çabaları, günümüzde ürünlerini vermeye 

başlamakta ve giderek tükenen enerji kaynaklarına alternatif ve çevre dostu 

yenilenebilir enerji kaynaklarının bitkisel üretime odaklandığı izlenmektedir 

(Lötjönen, 2009). Elverişli ekolojik koşulları, uygun coğrafi konumu ve yoğun 

tarımsal birikimi ile güzel ülkemizin de en kısa sürede yenilenebilir enerji 

kaynaklarını geliştirmesi ve fosil yakıtlara bağımlılıktan kurtulması 

gerekmektedir. Oldukça geç kaldığımız bu alanda, hızla araştırmalara 

başlanması ve ivedi sonuçlara enerji kaynağı üretim süreçlerinin tamamlanması 

tüm kesimlerce dile getirilmektedir (Öztürk, 2012). 

Günümüzde insanoğlunun gıda ve enerji gereksinimlerinin giderek 

artması ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanımına bağlı sorunlar, 

insanları alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmektedir. Nüfusumuzun 

artışına ve ekonominin büyümesine paralel olarak enerjiye olan ihtiyaç da 

artmakta, ülkemizin giderek artan enerji ihtiyacını karşılamada ülke kaynakları 

yetersiz kalmaktadır. Türkiye, bir taraftan yerli kaynak arama faaliyetlerini 

yoğunlaştırırken, diğer taraftan da yenilenebilir enerji kaynaklarından 

faydalanma, enerji verimliliğini arttırma, ülkenin coğrafi konumundan 

yararlanma gibi diğer pek çok potansiyeli harekete geçirme çabası içindedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında biyokütle yakın gelecekte büyük bir 

paya sahip olacak önemli bir potansiyeldir. Zira biyokütle kolayca 

depolanabilen, elektrik ve ısıya dönüştürülebilen çok yönlü bir enerji kaynağını 

temsil etmektedir. Ayrıca biyokütle, yem, yakıt ve biyoetanol gibi değişken 

amaçlarla kullanılabilme potansiyeline de sahiptir (Öztürk, 2008 ve 2012). 

Enerji kaynakları açısından oldukça fakir olan ve bu alanda büyük bir 

döviz ödemesi yaparak cari açığı artan ülkemizin; bitkisel üretimin, yukarıda 

değinilen özellikleri taşıyan elemanlarından uygun olanlarını seçerek üretmek 

yoluyla, dışa bağımlılığın azaltılması mümkündür. Örneğin, yüksek fotosentez 

yeteneğiyle, yeryüzüne gelen ışığın önemli bölümünü yakalayıp, enerji kaynağı 

olarak organik maddelere çeviren ve diğer bitkilerden çok daha başarılı olan 

şeker kamışı, mısır, tatlı sorgum, filotu, yağ ve şeker bitkileri, son yıllarda öne 

çıkmış ve çağdaş ülkelerde bu amaçla üretimlerine de başlanmış bulunmaktadır 

(Ahmadi, 2013). Ülkemizde de önceki yıllarda yürütülen bazı çalışmalarda, 

genellikle C4 özelliği taşıyan bu bitkilerden pek çoğu araştırılmış ve ümitvar 

olanlar belirlenmiş konumdadır (Öztürk, 2008 ve 2012). Bu bitkilerden biri de 

dev kralotu (Pennisetum hybridum)’dur. 

 

 

 



138 

Morfolojisi, Önemi ve Kullanım Alanları 

Türler arası bir melez olan dev kralotu (Pennisetum hybridum), 

Pennisetum purpureum ile Pennisetum glaucum (L) R.Br.’un melezlenmesiyle 

triploid (3n) olarak elde edilmiş ve daha sonra colcichine uygulamasıyla 

heksaploid (6n) yapıya yükseltilmiştir (Hanna ve ark., 1984). Dev kralotu bazen 

Pennisetum violaceum olarak da isimlendirilmektedir. İngilizce’de asıl adı 

“Giant king grass” olan dev kralotunun “Elephant grass” olarak da 

adlandırılması, terminolojik açıdan bazen Miscanthus bitkisiyle karıştırılmasına 

yol açabilmektedir. Bitkinin İngilizce’de kullanılan diğer isimleri “Merker 

grass”, “maralfalfa” veya “Napier grass”dır. 

Tropik Afrika orijinli ve buğdaygiller (Graminea) familyasının bir üyesi 

olan dev kralotunun genellikle 3-4 m kadar olan bitki boyu (Geren ve ark., 

2014a), tropik koşullarda 7 m’ye kadar çıkabilmektedir. Bitkinin dip kısımdaki 

sap çapı 3 cm kadar olup, güçlü bir şekilde dik durmaktadır. Yaprak ayası tüylü 

veya tüysüz, uzunluğu 30-120 cm, genişliği 1-5 cm kadardır. Yaprak kını tüysüz 

veya yoğun tüylü olup, kısa rizomlarla yayılış göstermektedir. Çok yoğun 

kardeşlenme özelliğine sahip bitkinin oluşturduğu yoğun kök sistemi 4 m kadar 

derine gidebilmektedir. İzmir ekolojik koşullarında tarlaya dikilen bir bitki 

büyüme mevsimi sonunda 40-50 adet kardeş oluştururken, üçüncü yılda 

300’den fazla kardeş ve dekara 4 ton kadar kuru madde verimi oluşturduğu 

belirlenmiştir (Geren ve Kavut, 2015).  

Aslen bir sıcak iklim yem bitkisi olan dev kralotunu, çit, rüzgâr kıran ve 

enerji bitkisi olarak da kullanım alanı bulunmaktadır (Geren, 2014). Yılda 100 

günden fazla güneşli gün ve 80 mm’den yüksek yağış alan tropik ve suptropik 

bölgelerde yetiştirilen enerji bitkilerinden biri olan dev kralotu, uygun 

yetiştirme koşullarında çok hızlı büyümektedir. Dikimden 180 gün sonra bitki 

boyu 4 metreye ulaştıktan sonra %70 nem içeren topraküstü aksamı biyoyakıt 

üretimi için (etanol veya pelet) hasat edilebilir (Kukkonen, 2009). 

Kukkonen (2009), dev kralotunun hızlı gelişen bir C4 buğdaygil bitkisi 

olduğunu, 4 m’nin üzerinde boylanabildiğini, tropik ve bazı subtropik 

bölgelerde 4 kez biçilebildiğini ve dekara 35 ton yaş biyokütle verimi 

üretebildiğini, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tarafından sevilerek tüketildiği 

gibi kümes hayvanı ve balık yemi yapımında da peletlenerek kullanılabildiğini 

ifade etmiştir. Araştırıcı, P.hybridum, Miscanthus ve mısır (tane+sap) 

bitkilerinden elde edilen biyoetanol verimlerinin sırasıyla 3325 l/da, 1425 l/da 

ve 760 l/da olduğunu da bildirmiştir. 

Enerji bitkisi olarak kullanılan dev kralotunun kilogramı 4400 Kcal veya 

18.4 MJ enerji sağlayabilir. Çizelge 1’de dev kralotunun bazı özellikleri 

sunulmuştur. Dev kralotunun kimyasal bileşenleri pelet yakıt üretimi için iyi bir 

biyokütle maddesi olan mısır koçanına çok benzediği için iyi bir ham maddedir 

(Kukkonen, 2009). Olayın daha iyi anlaşılabilmesi için dev kralotu peletinin 

bazı kimyasal organik bileşik özellikleri mısır koçanı ve miskantus (filotu) ile 

karşılaştırmalı olarak Çizelge 2’de sunulmuştur. 
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Çizelge 2’de görüldüğü gibi, dev kralotunun mısır koçanı veya filotu gibi 

bitkilerle birbirine yakın bulunan kimyasal özellikleri nedeniyle kolaylıkla onlar 

gibi kullanılabilmektedir. Dev kralotunun çok yıllık olması, bir başka ifadeyle 

üretim maliyetinin düşük olması ve yüksek biyokütle verimi oluşturabilmesi, 

onun iyi bir biyoyakıt ham maddesi olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca 

yetiştiriciliğinde özel bir bakım ve hastalık-zararlı savaşımı gerekli olmaması, 

gübre ihtiyacının düşük olması, kolay yetişmesi ve pelet gibi biyoyakıtlara 

kolayca dönüşebilmesi de bitkinin diğer olumlu özelliklerini simgelemektedir.  

 
Çizelge 1. Dev kralotunun bazı özellikleri  Çizelge 2. Dev kralotu, mısır koçanı ve filotundaki 

kimyasal bileşikler, KM’de %)  

Özellik Hava 

kuru 

Kuru 

madde 

 
Bileşikler Dev kralotu 

Mısır 

koçanı 
Filotu 

Toplam nem (%) 14 0  Glucan 43.0 37.4 44 

Uçucu madde (%) 65.7 76.4  Xylan 22.3 21.1 22 

Kül (%) 3.6 4.2  Arabinan 2.9 2.9 2 

Sabit karbon (%) 16.7 19.5  Lignin 17.4 18.0 17 

Toplam kükürt (%) 0.11 0.13  Kül 4.5 5.2 2.5-4 

Üst ısıl değer 

(MJ/kg) 
15.8 18.4 

     

Alt ısıl değer 

(MJ/kg) 
14.5 - 

     

 

Dev kralotunun ısı değeri incelendiğinde, 1 kg dev kralotu peleti 4395 

Kcal enerji sağlarken, aynı miktardaki kömür ve mısır koçanı sırasıyla 5006 ve 

4205 Kcal enerji açığa çıkardığı saptanmıştır (Çizelge 3). Biyoyakıt olarak dev 

kralotu peleti odun peletinin gerisinde kalmadığı, samandan daha iyi konumda 

olduğu ve kömür yerine kullanılabileceği belirtilmiştir (Kukkonen, 2009). 

 

 Çizelge 3. Bazı biyoyakıtların kimi özelliklerinin kömürle karşılaştırılması 

  
Yoğunluk 

(kg/m3) 
Nem (%) 

Alt ısıl değer 

(MJ/kg) 
 Kül (% KM) 

Kömür 850 10-15 24 12 

Odun peleti 650 <10 17.3 0.5 

Saman peleti 600 <10 15 5.2 

Dev kralotu peleti 600 8.8 15.6 5.1 

 

 

Dev Kralotu Yetiştiriciliği 

Tropik Afrika kökenli olan dev kralotu tarımını kısıtlayan en temel unsur 

toprak ve hava sıcaklığıdır. Fizyolojik olarak C4 bitkisi olan ve optimum 

büyümesini 25-40 °C arasında gerçekleştiren dev kralotu, 15 °C’nin altında 

yavaş büyüme sergilemekte, 10 °C’nin altında büyümesini durdurmakta ve 

oluşabilecek donlar bitkinin toprak üstü aksamının ölümüne neden olmaktadır. 

15-20 cm toprak derinliğindeki sıcaklığın uzun süre -5 ºC’nin altında kalması 

durumunda bitki tamamen ölmektedir. Toprak sıcaklığının 10°C’nin üzerine 
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çıkması ve nem ile birlikte büyüme tekrar başlamaktadır. Deniz seviyesinden 

500 metre yüksekliğe kadar olan yerlerde yaşayabilmektedir. 

Dev kralotu, pH aralığı 5-8 olan ve drenajı iyi yapılmış topraklarda 

başarılı bir şekilde yetiştirilebilmektedir. Derin kök sistemi sayesinde kuraklığa 

dayanıklı olan bitki tatminkâr verim için mutlaka sulanmalıdır (Geren ve ark., 

2014b), ancak uzun süreli su göllenmelerine duyarlıdır. Bitki tuza hassastır, bu 

nedenle tarımının yapılacağı alanlarda toprak veya sulama suyu tuzlu 

olmamalıdır (Geren ve Durul, 2014). 

Dev kralotu kısır olduğu için tohum oluşturmamaktadır ancak vejetatif 

yolla çok kolay üretilebilmektedir. Bitkinin toprakaltından çıkarılan kısa 

rizomlarıyla çoğaltılabildiği gibi köklü veya köksüz dip çelikleriyle de 

üretilebilmektedir. Ancak köksüz çeliklerin en az 4 boğum içermesi ve dipteki 

boğumların 4000 ppm’lik indole-3-butyric acid (IBA) hormonuna 3-4 saniye 

batırıldıktan sonra dikilmesi tavsiye edilmektedir (Geren ve Kavut, 2015).   

Anaç bitkilerden alınan rizom veya çelikler sıra arası 70 cm, sıra üzeri 50 

cm olacak şekilde dikilmelidir (Geren ve ark., 2014a). Dikim işlemindeki toprak 

sıcaklığının 20 ºC’nin üzerinde olması bitkinin hayatta kalmasını garanti altına 

almaktadır. Önce yatay olarak gelişen saplar daha sonra dikleşmektedir. Dip 

kısmından bolca kardeşlenmektedir. 

Dikimle birlikte dekara 5 kg azot (üre) ve 10 kg P2O5 (TSP) uygulanmalı, 

bitkiler 50-60 cm boylandığında 10 kg ikinci bir azot (amonyum sülfat) 

uygulaması yapılmalıdır (Yaman, 2015). Yüksek bir biyokütle verimi için bitki 

mutlaka sulanmalıdır (Tegami Neto ve Mello. 2007). 

Dikim öncesi toprağa uygulanacak “oxadiazon” etkili maddeli herbisit, 

tohumla çoğalan yabancı otların büyümesini engellemekte fakat rizomla 

{kanyaş (Sorghum halepense)} veya soğanla {topalak (Cyperus rotundus)} 

çoğalan bitkileri önleyememektedir. Bu nedenle tesis yılında sıra aralarının 

çapalanması gerekebilmekte, ancak tesis yılından sonra ihtiyaç kalmamaktadır 

(Singh ve ark., 2013). 

Dev kralotu ülkemiz için henüz yeni bir bitki olması nedeniyle şu an için 

önemli bir hastalık veya zararlı kaydı bulunmamakta olup, mısır tarlasına yakın 

olması durumunda bazen mısır kurdu (Sesamia nonagrioides) zararı 

görülebilmektedir. 

 Dev kralotunun büyüme ve gelişmesi için optimum koşullarında 

sağlandığı durumlarda çok hızla büyüme göstermektedir. Gündüz sıcaklıklarının 

yüksek, fakat gece sıcaklıklarının düşmeye başladığı günlerde bitki harcadığı ve 

depolayabileceği şekerden fazlasını ürettiği için bitkinin orta kısımlarına denk 

düşen yerlerdeki yaprak kını ile yaprak aya tabanı birleşme yerlerinde sıvı şeker 

akışı başlamakta ve bir süre sonra bu şeker kristalize olmaktadır (Elias, 1983; 

Smets ve ark., 2000). 

Tropik bölgelerde biyoyakıt eldesi amacıyla hasat edilecek dev 

kralotunun 4 metre civarında boylandığında hasat edilmesi önerilirken 

(Kukkonen, 2009), Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde ise kış 

mevsiminde biyokütle hasadının gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir (Geren 
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ve ark., 2014a). Zira bu hasat zamanında (Ocak sonu, Şubat başı), bitkinin 

topraküstü aksamının tamamına yakınının kuru olması, kurutma masraflarını da 

azaltmaktadır (Faix ve ark., 1988). Akdeniz ikliminde kış mevsimine doğru 

havaların soğumasıyla yavaş yavaş kuruma sürecine giren dev kralotunun, 

yaprak ve saplarındaki fotosentez ürünlerinin kök ve kök boğazına taşınması 

nedeniyle, kış mevsimini atlatabilme şansı yükselmekte (Singh ve ark., 2013) ve 

enerji bitkisi olarak kullanımında olumlu bir özellik olarak değerlendirilen 

biyokütle bünyesindeki kül oranı da düşmektedir (Samson ve ark., 1994; El 

Bassam, 1998). İzmir koşullarında dev kralotu kuru biyokütle veriminin dekara 

3-4 ton civarında olduğu bildirilirken (Geren ve ark., 2014a; Geren ve Kavut, 

2015), Jakarta/Endonezya koşullarında, yılda 35 ton/da’dan fazla yaş ot (>8 ton 

kuru ot) verimi alındığı da belirtilmiştir (Kukkonen, 2009). 

 

SONUÇ 

 

Dev kralotunun çok yıllık olması, üretimi için her yıl tohum parası, 

toprak hazırlığı, ekim, ara çapa, işçilik, vb. emek ve masrafları içermemesi, 

vejetatif yolla kolaylıkla çoğaltılabilmesi ve yüksek biyokütle verimi 

oluşturması nedeniyle ülkemiz için yeni bir bitkiyi simgelemektedir. Ayrıca bu 

bitkiden hem yem bitkisi hem de enerji bitkisi olarak faydalanılmakta, sıvı 

(biyoetanol) veya katı yakıt olarak da değerlendirilmektedir. Tropik kökenli 

olan dev kralotu dondurucu soğuklara dayanıklı değildir, bu nedenle ülkemizde 

yetişebileceği uygun coğrafi bölgelerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Tüm dünyada hızla önem kazanan enerji bitkileri üretimi ve yenilenebilir 

enerji kaynağı olarak kullanılması yaklaşımları ülkemizde de yoğun bir ilgi 

görmekte ve pek çok araştırıcı alternatif enerji bitkisi konusunda çalışmalar 

yürütmektedir. Son 10 yılda ümitvar sonuçlar ortaya koyan ve ülkemizin 

değişik yörelerine adapte olabilecek bitkisel seçenekleri belirleyen çalışma 

sonuçları, çağdaş aşamalar olarak hızla benimsenmektedir. Ancak, yüksek 

verimli biyokütlelerine de bağlı olarak geniş tarım alanlarında üretilmesi 

gereken bu bitkilerin, mevcut tarım paterni içinde nerede ve nasıl yer 

bulacakları sorusu da yanıt beklemektedir. Zira, ülke enerji kaynaklarına etkin 

destek sağlarken, insan besini kaynaklarında sınırlamalar anlamına gelen bu 

ikilemin de tartışılması ve sağlıklı yanıtlar bulunması gerekmektedir. Örneğin, 

etkin bir tarımsal üretim planlaması ve projeksiyonu olmayan ülkemizde enerji 

bitkisi üretim alanlarının tarla, bahçe, mera kültürlerinin içinde nasıl ve ne kadar 

yer alabileceği sorunu çözümlenebilirse, en büyük ithalat kalemi olan enerji 

sektöründe önemli tasarruflar gerçekleşebilecektir. Her şeye rağmen bu 

soruların yanıtlarının kolayca belirlenebilecek ve çözümler üretilebilecek yapıda 

olmadığı da bir gerçektir. 
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TATLI DARI (Sorgum bicolor var. saccharatum)’DA FARKLI BİÇİM 

DÖNEMLERİNİN BİYOKÜTLE VERİMİ VE ETANOL ÜRETİM 

KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Hakan Geren1, Behçet Kır1, Yaşar Tuncer Kavut1 
 

1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir 

 

ÖZET 

Bu çalışma, dünyada potansiyel enerji bitkisi olarak yetiştirilen tatlı darının, 

Akdeniz ikliminin egemen olduğu Bornova ovasına adaptasyon özellikleri, biyokütle 

verimi ve etanol üretim kapasitesini belirlemek amacıyla, 2013 ve 2014 yılları, yazlık 

ikinci ürün yetiştirme koşullarında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü’nün Bornova deneme tarlalarında 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Bitkisel materyal 

olarak “Keller ve Rio” isimli iki değişik tatlı darı çeşidi kullanılmış ve bitkiler üç farklı 

zamanda (başaklanma başlangıcı, anthesis ve hamur olum dönemi) biçilmiştir. Çalışmada; 

yaş biyokütle verimi, yapraksız sap verimi, şeker oranı, özsu (şıra) verimi, şeker verimi ve 

etanol verimi gibi özellikler incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar; değişik tatlı 

darı çeşitleri üzerinde farklı biçim zamanlarının biyokütle verimi ve etanol üretim 

kapasitesi üzerine önemli etkilerinin bulunduğunu göstermiştir. Biçim dönemi, 

başaklanma başlangıcından hamur olum dönemine doğru ilerledikçe yaş biyokütle ve 

etanol veriminin yükseldiği belirlenmiştir. Ayrıca Keller çeşidinin Rio çeşidinden ele 

alınan özellikler açısından daha olumlu sonuç verdiği de saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tatlı darı, çeşit, biçim dönemi, biyokütle verimi, etanol üretimi 

 

 

EFFECT OF DIFFERENT HARVEST STAGES ON BIOMASS YIELD AND 

ETHANOL PRODUCTION CAPACİTY OF SWEET SORGHUM  

(Sorgum bicolor var. saccharatum) 

 

ABSTRACT 
This study was conducted in order to determine the adaptability, biomass yield and 

bio-ethanol production capacity of sweet sorghum grown in summer second crop 

production period, on the experimental fields of Faculty of Agriculture, Ege University 

under Mediterranean ecological conditions of Bornova-Izmir during two years in 2013-

2014. Two different sweet sorghum varieties (Keller and Rio cv.) were used as crop 

material. Sweet sorghums were cut three different harvesting stages (panicle emergence, 

anthesis and doughy). Some traits were tested in the experiment such as fresh biomass and 

stem yield, sugar content and yield, syrup and ethanol yields. Results indicated that there 

were significant differences between harvest stages and sweet sorghum varieties in terms 

of fresh biomass yield and ethanol production capacities. Delaying harvest stage affected 

positively biomass and ethanol yields. It was also concluded that Keller cv. was superior 

to Rio cv. with regard to above mentioned traits. 

Keywords: sweet sorghum, variety, harvesting stage, biomass yield, ethanol production. 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde artmakta olan dünya nüfusuna bağlı olarak gıda ve enerji 

ihtiyacı daha çok önem kazanmıştır. Bütün ülkeler özellikle stratejilerini gıda ve 

enerji sektörüne yönelik olarak belirlemektedirler. Bu alanda araştırma ve 

geliştirme çalışmalarına büyük miktarda ödenekler ayrılmakta, bilim insanları var 

olan soruna çözüm aramaktadır. İnsanlığın geleceği bu iki soruna çözüm 

bulunmasına bağlıdır. Uluslararası anlaşmazlıkların temelinde genellikle enerji 

sorununun bulunduğu göz önüne alınırsa çözüm alternatiflerinden biri de 

şimdiden fosil yakıtlarla beraber tüketilmeye başlanan bitkisel etanol üretimidir 

(Sabancı ve ark., 2010). 

Özellikle enerji alanında dışa bağımlı olmak istemeyen ülkeler ihtiyaçlarını 

karşılamak için alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye ve bu yönde yatırım 

yapmaya başlamışlardır. Fosil kaynaklarının yakın zamanda tükeneceği de göz 

önüne alındığında enerji ihtiyacının karşılanması için sürdürülebilir alternatif 

çözümler bulmak vazgeçilmez bir ihtiyaçtır (Öztürk, 2008). Hem temiz hem de 

sürdürülebilir enerji özelliği olan, bitkilerden etanol elde edilmesi üzerinde 

durulması gereken bir konudur (Topal ve Arslan, 2008). Özellikle tatlı darı bitkisi 

alternatif enerji kaynağı olarak etanol üretilebilmesi özelliğiyle birçok ülkede, 

özellikle araç yakıtlarına katılmak suretiyle kullanılan bir bitkiyi temsil 

etmektedir. 

Tatlı darı, şeker kamışı gibi zengin bir şeker içeriğine sahip sap özsuyu 

nedeniyle özel amaçlara da hizmet edebilmektedir. Hızlı büyümesi, yüksek şeker 

biriktirme ve biyokütle üretme potansiyelinin yanında, şeker darının daha geniş 

adaptasyon yeteneği, onu benzerlerinden daha ön plana çıkarmaktadır (Reddy ve 

Sanjana, 2003). 

Pek çok araştırıcı, tatlı darının, şeker kamışı veya şeker pancarı gibi 

bitkilere göre daha az suya gereksinim göstermesi nedeniyle, yetiştiriciliğinin 

daha rasyonel olduğunu bildirmektedirler (Ryan ve Spencer, 2001; Reddy ve 

Sanjana, 2003). Tatlı darı sapının mekanik olarak doğrudan sıkılmasıyla elde 

edilen şırada, çeşit özelliğine göre değişmekle birlikte %16-23 oranında şeker 

içerdiğini belirten bir çok araştırıcı (Lipinsky ve Kresovich, 1980; Gibbons ve 

ark.,1986), bu şıradan esmer şeker, şurup ve biyoetanol üretildiğini 

bildirilmektedirler. Özellikle etanol (C2H5OH), fosil yakıtların giderek azaldığı 

dünyamızda petrole eşdeğer bir enerji türünü temsil etmektedir. Yenilenebilir bir 

enerji kaynağı olması, karbondioksit salınımını büyük ölçülerde azaltması, uygun 

şartlar sağlandığında doğada sonsuza dek üretilebilme şansı ve enerji değerinin 

istenilen verimlilikte olması gibi özellikleri, etanolü iyi bir alternatif enerji 

kaynağı haline getirmektedir (Öztürk, 2008). 

Bu çalışmanın amacı, tipik Akdeniz ikliminin egemen olduğu Bornova 

ekolojik koşullarında, yazlık ikinci ürün olarak yetiştirilen iki farklı tatlı darı 

çeşidinde, üç değişik hasat döneminin biyokütle ve etanol verim ile bazı verim 

özellikleri üzerine olan etkilerinin incelenmesidir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırma, 2013-2014 yılları arasında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarla Bitkileri Bölümü’nün Bornova deneme tarlalarında 2 yıl süreyle 

yürütülmüştür. Araştırma yerine ait aylık ortalama hava sıcaklığı ve aylık toplam 

yağış değerleri Çizelge 1’de, deneme alanı toprak özellikleri ise Çizelge 2’de 

gösterilmiştir. Araştırma yerinin iklim ve toprak özellikleri açısından, 

çalışmamıza konusu olan tatlı darı bitkisi yetiştiriciliğini kısıtlayıcı bir unsur 

bulunmamış, yapılan sulama sayesinde bitkiler başarıyla üretilmiştir. 

Araştırmada, bitkisel materyal olarak, ABD’den temin edilen “Keller” ve 

“Rio” isimli tatlı darı (Sorgum bicolor (L.) Moench var. saccharatum) çeşitleri 

kullanılmıştır. Çalışmada iki faktör ele alınmış olup bunlar; iki farklı tatlı darı 

çeşidi ile üç değişik biçim zamanı (başaklanma başlangıcı, anthesis ve hamur 

olum dönemi)’dır. Araştırma İki Faktörlü Tesadüf Blokları Deneme Desenine 

uygun bir biçimde, üç tekerrürlü olarak düzenlenmiş, tekerrürleri oluşturan 

bloklar arasına 2 m’lik yollar bırakılmıştır. Deneme parsellerinin boyu 5 m, eni 

2.8 m olarak belirlenmiştir. 

Araştırma Bornova-İzmir yöresi ikinci ürün yetiştirme koşullarında 

yürütüldüğünden, tarla denemeleri 8 Temmuz 2013 ve 8 Temmuz 2014 

tarihlerinde, dekara 1 kg tohumluk hesabıyla ekilmiş ve damla sulama sistemi 

yardımıyla sulanmıştır. 70 cm sıra aralıklı 4 sırada bitki yetiştirilmiştir. 

Tohumların çıkışından ve bitkilerin 15-20 cm boya ulaşmasından sonra sıra üzeri 

25 cm olacak şekilde teklenmiştir. 

 
Çizelge 1: Araştırma yerine ait bazı iklim özellikleri  Çizelge 2: Araştırma yeri toprağının bazı 

                  fiziksel ve kimyasal özellikleri 
 Hava Sıcaklığı (°C) Toplam Yağış (mm)   

Aylar 2013 2014 UYO 2013 2014 UYO  Özellikler 0-20 cm 20-40 cm 

Ocak 9.4 9.9 8.1 252.5 133.8 109.7  Kum (%) 24.72 32.72 

Şubat 11.2 9.7 8.6 187.0 45.6 89.8  Kil (%) 32.56 30.56 

Mart 14.0 11.5 10.8 56.8 108.4 72.3  Mil (%) 42.72 36.72 

Nisan 17.3 15.0 15.0 30.2 76.8 48.9  Bünye Milli-Kil Killi-Tın 

Mayıs 22.7 19.3 20.2 43.7 2.2 32.2  pH 8.2 7.8 

Haziran 25.7 23.8 25.0 27.1 75.2 8.2  Kireç (%) 21.52 18.64 

Temmuz 28.4 26.8 27.6 0.0 16.0 3.6  Ery.top. tuz (%) 0.095 0.075 

Ağustos 28.7 28.3 27.0 20.2 6.0 2.1  Org.mad. (%) 1.132 1.151 

Eylül 24.0 23.0 22.2 5.1 18.6 17.0  Toplam N (%) 0.101 0.123 

Ekim 17.2 18.8 18.0 94.1 49.1 46.8  Faydalı P (ppm) 0.39 0.41 

Kasım 15.0 13.2 13.2 128.9 15.2 80.3  Faydalı K (ppm) 395 297 

Aralık 8.5 11.1 9.9 9.1 206.8 122.3     

-  18.5 17.5 17.1 854.7 753.6 633.2     

UYO: Uzun Yıl Ortalaması, : ortalama, : toplam 

 

Ekimden önce temel gübre olarak tatlı darı parsellerine 10 kg/da N, 10 

kg/da P2O5 ve 10 kg/da K2O gübresi (15-15-15 kompoze) uygulanmış, bitkiler 45-

50 cm boya ulaştıklarında dekara 12 kg ikinci bir N (amonyum nitrat) 

gübrelemesi yapılmıştır (Girgin, 2012). Bitkiler sıra aralarını kapatıncaya kadar 

iki kez el çapasıyla sıra arası ve sıra üzeri boşluklar çapalanmış, herbisit 
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kullanılmamıştır. Yukarıda belirtilen hasat dönemlerine ulaşan tatlı darı bitkileri 

parselin başı ve sonundaki sıralar kenar tesir olarak çıkarıldıktan ve ortadaki iki 

sıranın başı ve sonundan 50’şer cm ayrıldıktan sonra geriye kalan net alandaki 

bitkiler 10 cm anız yüksekliği bırakılarak (Geren ve ark., 2011), el orağı ile 

biçilmiş ve tartılmış, sonuç dekara çevrilmiştir. 

Biçimden sonra her parselden alınan 10 kg tüm bitkinin yaprak, sap ve 

başakları elle ayrıldıktan sonra, sapları tartılmış ve yapraksız sap verimleri dekara 

dönüştürülmüştür (Anonim, 2010). Yapraksız saplardan 5 kg örnek alınmış ve sap 

parçalayıcı–doğrayıcı ile parçalanarak; preslenip şırası (özsuyu) çıkarılmış, 

dereceli ölçü silindiri ile ölçülerek birim alan özsu verimi hesaplanmıştır 

(Anonim, 2010). Her parselden elde edilen şurupta (şırada) refraktometre cihazı 

ile şeker oranı (%) belirlenmiştir (Anonim, 2010). Özsu verimi ile şeker oranının 

(brix) çarpılmasıyla birim alan şeker verimi, kg/da olarak hesaplanmıştır 

(Anonim, 2010). Teorik etanol verimi de “EtOH = [(toplam şeker 

verimi/5.68)x3.78]x0.8” formülü yardımıyla hesaplanmıştır (Anonim, 2010). 

Araştırmadan elde edilen veriler; varyans analizine tabi tutulmuş 

(Yurtsever,1984) ve farklılıklar LSD testi (%5) kullanılarak belirlenmiştir. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Yaş Biyokütle Verimi 

Yaş biyokütle verimi değerlerine uygulanan istatistiki analiz sonuçları; yıl 

(Y), biçim dönemi (BD) teksel faktörleri ile BDxÇeşit (Ç) ikili interaksiyonunun 

önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan Çizelge 3’ün ilgili kısmı 

değerlendirildiğinde en yüksek yaş biyokütle verimi 4257 kg/da ile hamur olum 

döneminde biçilen Keller çeşidinde, en düşük verimi değeri ise 2752 kg/da ile 

başaklanma başlangıcı döneminde biçilen Keller çeşidinde kaydedilmiştir. 

Çalışmamızda ikinci yıla ait ortalama yaş biyokütle veriminin (3643 kg/da), ilk 

yıl genel ortalamasından (3471 kg/da) daha yüksek olduğu da kaydedilmiştir. 

Çalışmamızda, iki yıl ortalamasına göre elde edilen bulgular irdelendiğinde, biçim 

dönemi ilerledikçe, yani bir başka ifadeyle, biçimler başaklanma başlangıcından 

hamur olum dönemine doğru kaydığında biyokütle verimlerinin de yükseldiği, 

çeşitler arasında da Keller çeşidinin Rio’dan daha yüksek yaş biyokütle verimi 

sağladığı belirlenmiştir. Chavan ve ark. (2009) Rahuri-Hindistan’da koşullarında 

14 farklı tatlı darı genotipinin yaş biyokütle veriminin 3646-7488 kg/da ve 

yapraksız sap veriminin 2276-4485 kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Zhao ve ark. (2009) ise Pekin-Çin koşullarında beş tatlı darı çeşidi arasında 

anthesis aşamasında 550-1150 kg/da olan sap kuru ağırlığının ilerleyen 

dönemlerde 820-1640 kg/da’a, 880-2710 kg/da olan topraküstü toplam kuru 

ağırlığın 1480-3520 kg/da’a yükseldiğini bildirmişlerdir. Tsuchihashi ve Goto 

(2004) Doğu Java-Endonezya koşullarında üç tatlı darı çeşidiyle (Wray, Keller, 

Rio) yürüttükleri bir çalışmada, çeşit ortalamasına göre sap sayısının 9.7-11.1 

adet/m2, sap veriminin 4790-6593 kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Almodares ve ark. (2007) Isfahan-İran ekolojik koşullarında üç farklı hasat 
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dönemini (başaklanma, fizyolojik olgunluk, soğuklardan önce), üç değişik tatlı 

darı çeşidi (Vespa, IS2325, Rio) üzerinde incelemişler ve çeşitler arasında 

yapraksız sap verimlerinin 3235-6285 kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Ayrıca araştırıcılar, hasat dönemi ilerledikçe verimlerin 4383 kg/da’dan 5189 

kg/da’a yükseldiğini (şeker:%13.4’ten %15.6’ya), ancak sonra verimin 4925 

kg/da’a düştüğünü fakat şeker oranının %16.4’e yükseldiğini ifade etmişlerdir. 

 

Yapraksız Sap Verimi 

Uygulanan istatistiki analiz sonuçları; biçim dönemi ve çeşit faktörleri ile 

BDxÇ ikili interaksiyonunun önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. En yüksek 

yapraksız sap verimi 2685 kg/da ile hamur olum döneminde biçilen Keller 

çeşidinde, en düşük verim ise 1055 kg/da ile başaklanma başlangıcı döneminde 

biçilen Rio çeşidinde belirlenmiştir. Çalışmamızda yıllar arasında yapraksız sap 

verimi bakımından fark saptanmamıştır. Tsuchihashi ve Goto (2004) Doğu Java 

koşullarında tatlı darıda yapraksız sap veriminin 4790-6593 kg/da, Reddy ve 

ark. (2005) Hindistan koşullarında 4100-5200 kg/da, Chavan ve ark. (2009) 

Hindistan koşullarında 2276-4485 kg/da arasında, Geren ve ark. (2011) 

Bornova koşullarında tatlı darıda yapraksız sap veriminin 2150-2660 kg/da 

arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

 

Şeker oranı 

Şeker oranı değerlerine uygulanan istatistiki analiz sonuçları; Y, BD ve Ç 

teksel faktörleri ile YxBD ve BDxÇ ikili interaksiyonlarının önemli olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Çalışmamızda en yüksek şeker oranı %16.1 ile hamur olum 

döneminde biçilen Keller çeşidinde, en düşük şeker oranı ise %7.5 ile başaklanma 

başlangıcı döneminde biçilen Rio çeşidinde kaydedilmiştir. Şeker oranı üzerinde 

yılların da önemli etkisinin bulunduğu saptanmış olup, ikinci deneme yılındaki 

ortalama şeker oranının (%10.8), birinci yıldan (%10.3) biraz daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Tatlı darı bitkilerinin hasatları, başaklanma başlangıcından hamur 

olum dönemine doğru ilerledikçe, olgunlaşmaya bağlı olarak şeker oranlarının 

yükseldiği sonucunun saptandığı çalışmamızda, Keller çeşidinin Rio çeşidinden 

yaklaşık %1’den %3’e varan oranlarda daha yüksek şeker oranına sahip olduğu 

belirlenmiştir. Tatlı darı üzerinde çalışan pek çok araştırıcı (Tsuchihashi ve Goto, 

2004; Almodares ve ark., 2007; Chavan ve ark., 2009; Zhao ve ark., 2009) hasat 

dönemleri ilerledikçe, bir başka ifadeyle başaklanma başlangıcından hamur olum 

döneme doğru gidildikçe bitki özsu içeriğindeki şeker oranının yükseldiğini 

bildirmeleri, bulgularımızı desteklemektedir. 
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Çizelge 3: Farklı biçim dönemlerinin değişik tatlı darı çeşitlerinde biyokütle verimi, 

yapraksız sap verimi, şeker oranı, özsu (şıra) verimi, şeker verimi, teorik 

etanol verimi üzerindeki etkisi 

 ---------- 2013 ---------- ---------- 2014 ---------- ----- 2 yıl ortalaması ----- 

 I II III Ort I II III Ort I II III Ort 

Çeşitler ------------------------------ Yaş biyokütle verimi (kg/da) ------------------------------ 

Keller 2695 3640 4172 3502 2808 3942 4342 3697 2752 3791 4257 3600 

Rio 3273 3366 3681 3440 3425 3517 3825 3589 3349 3441 3753 3515 

Ort 2984 3503 3927 3471 3117 3729 4083 3643 3050 3616 4005 3557 

LSD Y:104   BD:128   Ç:ÖD   YxBD:ÖD   YxÇ:ÖD   BDxÇ:181   YxBDxÇ:ÖD  CV(%):4.3 

 Yapraksız sap verimi (kg/da) 

Keller 1680 2496 2695 2290 1728 2628 2672 2342 1704 2563 2685 2317 

Rio 1063 1464 1481 1336 1046 1475 1516 1345 1055 1470 1499 1341 

Ort 1371 1980 2088 1813 1387 2051 2094 1844 1380 2017 2092 1829 

LSD Y:ÖD   BD:90   Ç:74   YxBD:ÖD   YxÇ:ÖD   BDxÇ:128   YxBDxÇ:ÖD  CV(%):5.8 

 ------------------------------------------ Şeker oranı (%) ------------------------------------------ 

Keller 8.0 9.8 15.4 11.1 7.5 10.3 16.8 11.5 7.7 10.1 16.1 11.3 

Rio 7.8 8.7 12.0 9.5 7.2 9.9 13.2 10.1 7.5 9.3 12.6 9.8 

Ort 7.9 9.2 13.7 10.3 7.3 10.1 15.0 10.8 7.6 9.7 14.4 10.5 

LSD Y:0.4   BD:0.5   Ç:0.4   YxBD:0.7   YxÇ:ÖD   BDxÇ:0.7   YxBDxÇ:ÖD  CV(%):5.7 

 ----------------------------- Özsu (şıra) verimi (litre/da) ---------------------------- 

Keller 1248 1732 1739 1573 1276 1821 1737 1611 1262 1776 1738 1592 

Rio 774 992 942 903 753 991 955 900 763 991 948 901 

Ort 1011 1362 1341 1238 1014 1406 1346 1255 1012 1384 1343 1247 

LSD Y:ÖD   BD:60   Ç:49   YxBD:ÖD   YxÇ:ÖD   BDxÇ:85   YxBDxÇ:ÖD  CV(%):5.7 

 ---------------------------- Şeker verimi (kg/da) ---------------------------- 

Keller 99.7 169.8 268.4 179.3 95.2 188.3 291.7 191.8 97.5 179.0 280.1 185.5 

Rio 60.4 85.8 112.9 86.4 54.0 98.5 125.9 92.8 57.2 92.1 119.4 89.6 

Ort 80.1 127.8 190.7 132.8 74.6 143.4 208.8 142.3 77.3 135.6 199.7 137.6 

LSD Y:7.9   BD:9.7   Ç:7.9   YxBD:13.8   YxÇ:ÖD   BDxÇ:13.8   YxBDxÇ:ÖD  CV(%):8.4 

 --------------------------- Teorik etanol verimi (l/da) ------------------------- 

Keller 53.1 90.4 142.9 95.5 50.7 100.3 155.3 102.1 51.9 95.3 149.1 98.8 

Rio 32.2 45.7 60.1 46.0 28.8 52.4 67.0 49.4 30.5 49.0 63.6 47.7 

Ort 42.6 68.0 101.5 70.7 39.7 76.3 111.2 75.7 41.2 72.2 106.3 73.2 

LSD Y:4.3   BD:5.2   Ç:4.3   YxBD:7.3   YxÇ:ÖD   BDxÇ:7.4   YxBDxÇ:ÖD  CV(%):8.3 

I: başaklanma başlangıcı, II: anthesis, III: hamur olum dönemi 

 

Özsu (Şıra) Verimi 

Analiz sonuçları; çeşit ve biçim dönemi teksel faktörleri ile biçim dönemi–

çeşit ikili interaksiyonunun önemli olduğunu ortaya koymuştur. Çizelge 3’ün özsu 

kısmı irdelendiğinde, en düşük verimin 763 litre/da ile başaklanma başlangıcı 

döneminde biçilen Rio çeşidinde, en yüksek özsu veriminin ise 1776 litre/da ile 

anthesis döneminde biçilen Keller çeşidinden sağlandığı belirlenmiştir. 

Çalışmamızda özsu verimi üzerine yılların önemli bir etkisi saptanmamıştır. Tatlı 
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darı bitkilerinin yapraksız saplarının mekanik olarak sıkılmasıyla elde edilen özsu 

(şıra) verimleri açısından bulgularımız değerlendirildiğinde, başaklanma 

başlangıcından anthesis dönemine doğru söz konusu verimlerin yükseldiği ancak 

hamur olum döneminde azaldığı kaydedilmiş olup, Keller çeşidinin Rio 

çeşidinden daha yüksek şıra verimi sağladığı da saptanmıştır. Zira Keller 

çeşidinin sap oranının Rio çeşidinden daha yüksektir. Diğer taraftan anthesis 

döneminden çıkan ve tane doldurmaya başlayan bitkilerin saplarındaki su 

oranlarının azalması, bir başka ifadeyle KM oranlarının yükselmesi bu sonuca 

ulaşmamıza neden olmuştur. Clegg ve ark. (1986) Nebraska koşullarında tatlı 

darı özsu veriminin 4918-4004 l/da, Tsuchihashi ve Goto (2004) Doğu Java 

koşullarında 2347-3296 l/da, Reddy ve ark. (2005) Hindistan koşullarında 1210-

1850 l/da, Chavan ve ark. (2009) Hindistan koşullarında 269-1137 l/da, Geren 

ve ark. (2011) Bornova koşullarında 1300-1700 l/da arasında değişim 

gösterdiğini bildirmişlerdir. 

 

Şeker Verimi  

Şeker verimi değerlerine uygulanan istatistiki analiz sonuçları; Y, BD ve Ç 

teksel faktörleri ile YxBD ve BDxÇ ikili interaksiyonlarının önemli olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan Çizelge 3’ün ilgili kısmı değerlendirildiğinde, en 

düşük şeker verimi 57.2 kg/da ile başaklanma başlangıcı döneminde biçilen Rio 

çeşidinde, en yüksek şeker verimi ise 280.1 kg/da ile hamur olum döneminde 

biçilen Keller çeşidinde kaydedilmiştir. Yıllara göre biçim dönemlerinin 

performanslarına bakıldığında ise en yüksek şeker verimi ikinci yıldaki hamur 

olum döneminde (208.8 kg/da), en düşük verimin de (74.5 kg/da) yine ikinci yıl 

başaklanma başlangıcı dönemde yapılan biçimlerde kaydedilmiştir. Çalışmamızda 

elde edilen özsu verimleri ile şeker oranlarının çarpımı sonucu elde edilen şeker 

verimleri ise ilerleyen hasat dönemlerinde yükselmiştir. Bu artış üzerinde şeker 

oranı yükseliş payının daha etkili olduğu izlenmiştir. Keller çeşidinden Rio 

çeşidine göre 2 kat daha fazla şeker verimi elde edilmiştir. Ricaud ve Arceneaux 

(1990) Louisiana koşullarında tatlı darıya uygulanan dekara 10 kg N ve 9 kg K 

uygulamasının şeker verimini yükselttiğini fakat artan N uygulamalarının 

verimi yükseltmediğini belirtmişlerdir. Clegg ve ark. (1986) Nebraska 

koşullarında tatlı darının şeker verimlerinin 579-374 kg/da, Tsuchihashi ve Goto 

(2004) Doğu Java koşullarında 286-401 kg/da, Reddy ve ark. (2005) Hindistan 

koşullarında 240-290 kg/da, Zhao ve ark. (2009) Pekin koşullarında 130-740 

kg/da, Geren ve ark. (2011) Bornova koşullarında 134-178 kg/da arasında 

değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. 

 

Teorik Etanol Verimi 

Etanol verimi rakamlarına uygulanan istatistiki analiz sonuçları yıl, biçim 

dönemi ve çeşit teksel faktörleri ile YxBD ve BDxÇ ikili interaksiyonlarının 

önemli olduğunu ortaya koymuştur. Çizelge 3’ün etanol verimi kısmı 

irdelendiğinde, en yüksek etanol verimi 149.1 litre/da ile hamur olum döneminde 

biçilen Keller çeşidinde, en düşük etanol verimi ise 30.5 litre/da ile başaklanma 
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başlangıcı döneminde biçilen Rio çeşidinde kaydedilmiştir. Yıllara göre biçim 

dönemlerinin performanslarına bakıldığında ise en yüksek etanol verimi (111.2 

l/da) denemenin ikinci yılında ve hamur olum döneminde kaydedilirken, en düşük 

değerler de başaklanma başlangıcı döneminin ikinci yıldaki (39.7 l/da) ile ilk 

yıldaki (42.6 l/da) biçimlerden sağlanmıştır. Şeker verime paralel sonuçlar etanol 

veriminde de saptanmış olup, biçim zamanları ilerledikçe elde edilen etanol 

verimleri de artmış ve Keller çeşidinin Rio çeşidinden daha fazla etanol üretim 

kapasitesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Ricaud ve Arceneaux (1990) Louisiana 

koşullarında tatlı darıya dekara 10 kg N ve 9 kg K uygulamasının etanol 

verimini (302-406 litre/da) yükselttiğini, fakat artan K ve N uygulamalarının 

verimi yükseltmediğini belirtmişlerdir. Clegg ve ark. (1986) Nebraska 

koşullarında tatlı sorgumun etanol verimlerinin 337-218 litre/da, Chavan ve ark. 

(2009) Hindistan koşullarında 34-121 l/da, Zhao ve ark. (2009) Pekin 

koşullarında 71-542 l/da, Geren ve ark. (2011) Bornova koşullarında 72-95 l/da 

arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir 

 

SONUÇ 

 

Bornova-İzmir ekolojisi yazlık ikinci ürün koşullarında iki değişik tatlı darı 

çeşidi üzerinde farklı biçim zamanlarının yaş biyokütle verimi ve etanol üretim 

kapasitesi üzerine önemli etkilerinin saptandığı bu çalışmada; biçim dönemi, 

başaklanma başlangıcından hamur olum dönemine doğru ilerledikçe yaş 

biyokütle veriminin yükseldiği belirlenmiştir. Anthesis dönemine doğru bitki 

bünyesinde artan özsu miktarı, hamur olum dönemine doğru hafifçe azalmış fakat 

özsudaki şeker oranının sürekli artmasıyla etanol veriminin de yükseldiği tespit 

edilmiştir. Ayrıca Keller çeşidinin Rio çeşidinden ele alınan özellikler açısından 

daha olumlu sonuç verdiği de belirlenmiştir. 
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ÖZET 

Enerji günümüz insanının olmazsa olmazı, vazgeçilmezidir. Ancak enerji elde 

etmek için kullandığımız fosil yakıtlar çevre kirliliğine sebep olmakta ve bu kirlilik 

günümüz dünyasının en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu nedenle, çevre 

kirliliğine yol açmayan alternatif enerji kaynakları önem kazanmaktadır. Günümüzde en 

çok kullanılan ve çevre sorunlarına yol açan enerji kaynaklarından birisi motorindir. 

Motorine alternatif olan yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı ise biyodizeldir. Bu 

çalışmada, ülkemizde üretilen tütün tohumlarının yağlarından biyodizel üretilebilirliği 

ve üretilen biyodizelin standartlara uygunluğu araştırılmıştır. Çalışmada ülkemizin 

farklı bölgelerinde üretilen 25 farklı tütün tohumu materyali toplanmış, bu tohumların 

yağı çıkarıldıktan sonra biyodizel üretilerek, kalite parametreleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tütün tohumu, biyodizel, kalite 

 

TO INVESTIGATE THE USABILITY OF BIODIESEL OBTAINED 

FROM TOBACCO SEEDS 

 

ABSTRACT 

Energy, the modern world's most important need is even giving up impassable. 

However, we use to produce energy, fossil fuels leads to environmental pollution. 

Pollution, these days, is among the world's most important problem. Therefore, it is 

important alternative energy sources that do not lead to environmental pollution. Diesel 

is one of today's most widely used energy sources that cause environmental problems. 

Biodiesel is an alternative diesel fuel to renewable and clean energy sources. In this 

study, biodiesel from oil seeds of tobacco produced in our country manufacturability 

and investigated compliance with the standards of the biodiesel produced. As material 

of this study, the 25 different types of tobacco seeds produced in different regions of our 

country were collected. Biodiesel is produced after obtaining the oil of the seeds 

collected. Then,  the biodiesel quality criteria were investigated.  

Keywords: Tobacco seed, biodiesel, quality 

 

 

GİRİŞ 

 

Enerji günümüz insanının olmazsa olmazı, vazgeçilmezidir. Ancak enerji 

elde etmek için kullandığımız fosil yakıtlar çevre kirliliğine sebep olmakta ve 

bu kirlilik günümüz dünyasının en önemli sorunlarının başında gelmektedir. 

Enerji kaynaklarının giderek azalması, fosil yakıtların çevre sağlığını tehdit 

etmesi, hava kirliliğine bağlı olarak iklim değişiklikleri ve kuraklık, vb. küresel 
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sorunlar nedeniyle alternatif enerji kaynaklarının bulunması zorunluluğu vardır. 

Günümüzde en çok kullanılan ve çevre sorunlarına yol açan enerji 

kaynaklarından birisi motorindir. Motorine alternatif olan yenilenebilir ve temiz 

enerji kaynağı ise biyodizeldir. Biyodizel, transesterifikasyon olarak 

adlandırılan kimyasal reaksiyon ile hayvansal veya bitkisel yağlar gibi 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilen alternatif bir dizel yakıtıdır 

(Reksowardojo ve ark. 2007, Howell, 1997). Kimyasal olarak ise, uzun zincirli 

yağ asidi mono alkil esteri olarak tanımlanabilir. Biyodizel ismi ilk olarak 1992 

yılında Amerika Ulusal Soy Dizel Geliştirme Kuruluşu tarafından telaffuz 

edilmiştir. ‘Biyo’ kelimesi biyolojik esaslı olduğunu, ‘dizel’ kelimesi ise dizel 

yakıtı olduğunu göstermektedir (Anonymous, 2016a). Biyodizel, biyomotorin, 

dizel-bi, yeşil dizel adları ile de bilinmektedir (Anonymous, 2016b). Biyodizel 

doğada biyolojik olarak hızlı ve kolay bozunabildiği için birikerek toksik etki 

yaratmamaktadır. Yapılan çalışmalarda biyodizelin suda 28 günde %95’inin, 

dizelin ise %40’ının bozunabildiğini gösterilmiştir (Anonymous, 2016c).    

Biyodizel farklı bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilebilmektedir. Tütün 

tohumları da içerikleri yağ nedeniyle, biyodizel üretiminde kullanılabilmektedir. 

Ülkemizde tütün üretimi önceki yıllara göre düşme yaşamışsa da, son yıllarda 

tekrar yükseliş trendine girmiştir. Çizelge-1’de de görüleceği gibi, 2000 yılında 

2,3 milyon dekar civarında olan üretim alanları, 2010 yılında 813 bin dekara 

kadar düşmüş, sonrasında ise özel sektörün piyasaya daha aktif olarak girmesi 

ve sözleşmeli üretim yapmasıyla 2015 yılında 919 bin dekara kadar 

yükselmiştir. Artış eğilimi devam etmektedir. Tütün ülkemiz için önemli bir 

üründür. Karadeniz, Güney Marmara, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi 

pek çok bölgemizde tarımı yapılmaktadır. Ülkemizde üretilen tütünlerin 

genellikle sadece yaprakları değerlendirilmekte, sap ve tohum kısımları ise ya 

hiç değerlendirilmemekte ya da kısmen değerlendirilmektedir.  
 

Çizelge 1. Türkiye tütün üretim istatistikleri 

Yıl Ürün adı 

Ekilen 

alan(dekar) 

Hasat edilen 

alan(dekar) Üretim(ton) Verim(kg/da) 

1995 Tütün 2.099.190 2.099.190 204.440 97 

2000 Tütün 2.365.690 2.365.690 200.280 85 

2005 Tütün 1.853.420 1.853.420 135.247 73 

2010 Tütün 813.335 813.335 53.018 65 

2015 Tütün 919.691 919.691 67.990 74 

 

Bu çalışmada, ülkemizde üretilen tütün tohumlarının yağlarından 

biyodizel üretilebilirliği ve üretilen biyodizelin standartlara uygunluğu 

araştırılmıştır.  Çalışmada ülkemizin farklı bölgelerinde üretilen 25 farklı tütün 

tohumu materyali toplanmış, bu tohumların yağı çıkarıldıktan sonra 

transesterifikasyon yöntemi ile biyodizel üretilerek, kalite parametreleri 

incelenmiştir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Materyal 

Ülkemizde tütün tarımı yapılan bölgelerde, üretim miktarları göz önüne 

alınarak 25 nokta seçilmiştir (Çizelge 2). Yaprak hasadı bittikten 25 noktaya 

bizzat gidilerek; 5 metre uzunlukta iki sıra tesadüfen belirlenerek, alan içinde ki 

tütün tohumları hasat edilmiştir. Hasat edilen tohumlar tartılarak dekara çevrilip 

o bölgenin tahmini dekara tohum verimi hesaplanmıştır (Çizelge 3). Toplan 

tohumlar Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Enerji Bitkileri 

Laboratuvarına getirilmiştir. Ancak 17 ve 18 numaralı lokasyonlardan alınan 

tohum miktarı çok az olduğundan, bu 2 materyalden biyodizel üretilmemiştir. 

 
Çizelge 2. Tütün tohumu örneği alınan lokasyonlar 

Örnek No Köy/İlçe/İl 

 

Örnek No Köy/İlçe/İl 

1 Koyuncu / Saruhanlı 

 

14 Merkez / Eşme 

2 Kepenekli / Manisa 

 

15 Kazaklar / Eşme 

3 Dağdere / Akhisar 

 

16 Olgunlar / Yayladağ 

4 Süller / Sındırgı 

 

17 Doğanşehir 

5 Hamidiye / Bigadiç 

 

18 Doğanşehir 

6 Çaltı / Kınık 

 

19 Karacanun / Yayladağ 

7 Örenli / Bergama 

 

20 Bafra / Samsun 

8 Merkez / Kiraz 

 

21 Tekkeköy / Samsun 

9 Ortatepe / Kale 

 

22 Alaçam / Samsun 

10 Yörükoğlu / Muğla 

 

23 Erbaa / Tokat 

11 Karaköy / Kale 

 

24 Erbaa / Tokat 

12 Çalıkköy / Tavas 

 

25 Gümüşhacıköy / Amasya 

13 Yaykın / Karacasu 

    

Yöntem 

25 tütün tohumu materyali önce yağ sıkma makinasından geçirilerek yağı 

çıkarılmıştır. Bu yağlar filtreden geçirilip, biyodizel üretimi için hazırlanmıştır. 

Biyodizel üretimi, transesterifikasyon yöntemine göre yapılmıştır. Yöntemde, 

alkol ve katalizör olarak sırasıyla metil alkol ve sodyum hidroksit (NaOH) 

kullanılmıştır. Metil alkol ve NaOH cam balona konulduktan sonra, ultrasonik 

banyoda katalizör olarak kullanılan NaOH in alkol içerisinde tamamen 

çözünmesi sağlanmıştır. Mekanik karıştırıcılı biyodizel reaktöründe istenilen 

sıcaklığa kadar ısıtılan yağa hazırlanan alkol+NaOH karışımı ilave edilmiştir. 

Karışım sıcaklığı 60±1 oC’ ye geldiğinde 1,5 saat süresince karıştırılarak 

reaksiyon tamamlanmıştır. Reaksiyon bittikten sonra reaktör içerisindeki 

karışım ayırma hunisine alınarak biyodizel-gliserin faz ayrımı için 8 saat 

bekletilmiştir. Ayırma işlemi gerçekleştikten sonra ayırma hunisinde 

yoğunluğundan dolayı altta biriken gliserin, ayırma hunisi musluğu yardımı ile 

saklama kabına boşaltılmıştır. Ayırma hunisi içinde bulunan biyodizel 

reaksiyona girmeden kalan metil alkol ve NaOH gibi safsızlıkları uzaklaştırmak 

amacıyla 60 °C sıcaklıktaki su ile birkaç kez yıkanmıştır. Bu işlem sonucunda 
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elde edilen biyodizel, 105 °C sıcaklığa ayarlanmış ısıtıcılı manyetik karıştırıcıda 

1,5 saat süre kurutulduktan sonra süzülerek saklama kaplarına alınmıştır. 

Tütün biyodizelinin yakıt özellikleri Türk Standartları (TS EN 14214)’na 

göre belirlenmiştir. 

 

1. Yoğunluk Tayini: KEM marka DA-640 model otomatik yoğunluk 

ölçüm cihazı ile TS EN ISO 12185 test yöntemine göre belirlenmiştir. 

2. Kinematik Viskozite Tayini: TANAKA marka AKV-202 model 

otomatik kinematik viskozite cihazı ile TS 1451 EN ISO 3104/T1 test 

yöntemine göre 40 C’ de belirlenmiştir. 

3. Su Tayini: Karl-Fischer MKC-520 marka su tayin cihazı ile TS 6147 

EN ISO 12937 kulometrik karl fischer titrasyon test yöntemine göre 

belirlenmiştir.  

4. Parlama Noktası Tayini: Koehler Rapid Tester marka parlama noktası 

tayin cihazı ile TS EN ISO 3679 hızlı denge kapalı kap test yöntemine 

göre belirlenmiştir. 

5. İyot Sayısı Tayini: KEM marka AT-510 model otomatik 

potansiyometrik titratör ile TS EN 14111 test yöntemine göre 

belirlenmiştir. 

6. Akma ve Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Tayini: Lawler marka cihaz 

ile TS 1233 ISO 3016 ve TS EN 116 test yöntemlerine göre 

belirlenmiştir. 

7. Kükürt Muhtevası Tayini: TANAKA marka FX-700 model kükürt 

tayin cihazı ile TS EN ISO 20884:2011 dalga boyu ayırmalı X-ışını 

floresans spektrometre test yöntemine göre belirlenmiştir. 

8. Ester ve Linolenik Asit Metil Ester İçeriği (YAME) Tayini: Perkın 

Elmer marka Clarus 680 model Gaz Kromatografisi cihazı ile TS EN 

14103:2011  test yöntemine göre belirlenmiştir. 

 

Biyodizelin kalitesi son kullanıcılar, motor üreticileri ve petrol şirketleri 

için saf olarak ya da dizel ile karıştırılarak kullanılmasını sağlaması açısından 

önemlidir (Tyson, 2001). Bu sebeple üretilen biyodizellerin standartlara 

uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yukarıdaki testler yapılmıştır. 
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Çizelge 3. Toplama noktalardaki tohum verimleri  

ÖRNEK 

NO 

TOHUM VERİM 

(kg/da) 
TİP/ÇEŞİT 

ÖRNEK 

NO 

TOHUM VERİM 

(kg/da) 
TİP/ÇEŞİT 

1 14,8 Sarıbağlar 407 14 20,8 Yerel 

2 23,2 Sarıbağlar 407 15 20,4 X3 

3 51,6 X1 16 40,8 Sivri Çakaldere 

4 25,2 Yerel 17 - Çelikhan Kılıç 

5 49,2 Özbaş 18 - Marul 

6 20,2 Karabağlar 19 49 Yerel 

7 38,8 X4 20 40,2 Nail 

8 34,8 Yerel 21 46,6 Sıtmasuyu 

9 13,6 Akhisar 97 22 41,6 Canik 

10 15,6 Sarı Çıtır 23 41,2 Komatini 

11 19,6 Akhisar 97 24 48,4 Sertel 

12 12,8 Akhisar 97 25 43 Xanthi 

13 13,6 Yerel    

 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Araştırma kapsamında ülkemizin farklı yerlerinden toplanan 25 materyal 

üzerinde yapılan çalışma sonuçları Çizelge 4 ve 5’te verilmiştir. Analizler 

sonucunda toplanan tütün tohumlarının % 32,61 ile 41,06 arasında yağ içeriğine 

sahip oldukları belirlenmiştir. Ülkemizde en çok kullanılan bitkisel yağ olan 

ayçiçeğinin yağ oranlarının yaklaşık % 40-50 arasında olduğu düşünülürse, 

tütün tohumlarının yağ oranlarının oldukça iyi olduğu anlaşılmaktadır. 

Biyodizel standartı olarak ülkemiz EN standartlarını esas almış olup, TS EN 

14214 standartı yürürlükte bulunmaktadır (Anonymous, 2016d). Tütün tohumu 

örnekleri 25 adet olarak toplanmış ama 2 tanesinde yetersiz tohum olması 

sebebiyle, biyodizel üretimi ve kalite analizleri yapılamamıştır. 23 numunede 

biyodizel üretilmiş ve kalite testleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; 

Parlama Noktası: Yakıt ısıtıldığında, yakıt üzerinde oluşan yakıt buharı 

ile hava karışımının tutuşabildiği en düşük sıcaklık olarak tanımlanabilir. 

Biyodizelin en üstün özelliklerinden biri de parlama noktasının yüksek 

olmasıdır. Parlama noktası genelde yakıtın depolanması ve güvenliği ile 

ilgilidir. Motor performansı üzerinde etkin bir değişiklik meydana getirmez 

(Anonymous 2016e). Analiz sonuçlarına göre tüm örnekler standartlarda istenen 

minimum 120 oC şartını karşılamaktadır. 

Yoğunluk (kg/m3): Biyodizelin yoğunluğu (860–900 kg/m3, 15°C, EN 

14214) fosil dizel yakıtına göre daha yüksektir (820–845 kg/m3). Yoğunluk 

yakıt sarfiyatına ve yanma ısısına etki eder. Çalışılan örneklerden sadece 3 ve 

20 numaralı örnekler 900 kg/m3 üzerinde yoğunluğa sahip olup, standart dışı 

kalmaktadır. Diğer tüm numuneler yoğunluk standartına uygundur. 

Viskozite (mm2/s) : Viskozite akış halinde olan bir sıvının akmaya karşı 

gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Kinematik viskozitenin tayininde prensip, 

kısaca, numunenin sabit bir sıcaklıkta düşey bir boru içerisinde akıtılması ve 

boru üzerinde işaretlenmiş belirli bir mesafeyi geçmesi için geçen zamanın 
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ölçülmesinden ibarettir. Yakıt besleme sisteminde yakıtın akıcılığı çok 

önemlidir. Yakıtın silindirler içinde atomizasyonu yanma performansı açısından 

çok önemlidir. Yüksek viskozite yakıtın fakir atomizasyonuna, kötü yanmaya, 

enjektörlerin tıkanmasına, segmanlarda karbon birikmesine sebep olur. Yüksek 

viskozite yüksek pompalama basıncı gerektirir. Enjektörlerin püskürtülmesini 

azaltır. Biyodizelin viskozitesi yaklaşık 3,5 - 6 mm2/s kadardır. Düşük 

sıcaklıkta biyodizel kalınlaşabilmekte ve akmayabilmektedir. Bu durum da, 

enjektör ve pompaların performansını etkilemektedir (Meher ve ark, 2006). 

İncelenen numunelerden 3, 16 ve 20 numaralı örnekler standart değer olan 3,5 - 

6 mm2/s değerinin üzerinde çıkmış, diğer tüm numuneler referans aralıkta 

kalmıştır. 

Su Miktarı (mg/kg): Su biyodizel içinde ya çözünmüş halde ya da asılı 

damlacıklar halinde bulunur. Biyodizel su içermemelidir. Suyun varlığı 

enjeksiyon sistemindeki parçaların korozyonuna neden olur. Ayrıca su 

biyodizelde mikrobiyolojik gelişmelere katkı sağlar. Bu da biyodizelin 

asitlenmesine ve çamur oluşumuna neden olur (Anonymous, 2016f). 

Biyodizelin su içeriğinin en fazla 500 mg/kg olması gerekmektedir 

(Anonymous, 2016d). Çalışılan materyallerden sadece 20 numaralı materyalin 

su içeriği 500 mg/kg’ın üzerinde çıkarak standarta uymamış, diğer tüm 

materyaller standartlara uygunluk göstermişlerdir. 

İyot Sayısı (g iyodür/100 g): Yağın, toplam doymamışlığının bir ölçüsü 

olan iyot sayısı bitkisel yağların özelliği ve çift bağ sayısına göre değişmektedir. 

Yüksek iyot sayılı yakıtlar enjektör deliklerinde tıkanmalara ve yanma odasında 

polimerleşmelerle hasarlara neden olabilmektedir (Anonymous, 2016f). TS EN 

14214 standartlarına göre iyot değerinin 120 ve altında olması gerekmektedir. 

Bu standartlara göre çalışılan tüm materyaller 120 g iyodür/100 g değerinin 

üzerinde çıkmıştır. Ancak biyodizelin saf olarak kullanılmaması, motorinle 

değişik oranlarda kullanılması (B5, B10, B20 gibi) durumunda iyot sayısının 

sorun teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir. Zaten ASTM D 6751 Amerikan 

Standartlarında iyot sayısı ile ilgili bir limit değer bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4. Örneklerin yağ içeriği ve biyodizellerin bazı parametrelerinin sonuçları  

Örnek 

No 
YAĞ (%) 

YOĞUNLUK 

(kg/m3) 

KİNEMATİK 

VİZKOZİTE (mm2/s) 

SU MİKTARI 

(mg/kg) 

İYOT SAYISI 

(g iyodür/100 g) 

1 33,24 889,5 4,61 174,3 139,8 

2 37,65 888,9 4,34 248,9 139,3 

3 40,54 908,0 10,74 191,3 142,4 

4 41,06 889,5 4,45 194,9 141,8 

5 32,61 890,1 4,57 287,9 137,8 

6 40,32 889,8 4,64 171,3 140,2 

7 33,94 890,2 4,64 231,1 141,4 

8 37,22 890,4 4,66 231,2 140,9 

9 33,68 890,4 4,66 408,7 140,8 

10 34,47 892,5 5,38 148,7 141,2 

11 38,98 890,5 4,61 187,6 140,7 

12 36,75 891,0 4,92 254,3 141,9 

13 38,82 890,1 4,95 217,3 142,4 

14 37,67 890,3 4,60 232,0 140,6 

15 37,57 890,5 4,58 247,4 142,9 

16 38,70 897,7 6,48 358,2 135,8 

19 36,70 891,3 4,76 380,3 138,8 

20 34,37 904,4 7,97 550,8 134,5 

21 38,71 890,0 4,53 239,7 140,6 

22 35,29 894,7 5,63 230,9 140,5 

23 37,45 891,5 4,92 218,3 140,9 

24 37,17 890,5 4,61 147,9 139,9 

25 37,58 890,4 4,63 203,7 139,0 

 
Kükürt Miktarı (ppm): Biyodizelin kükürt içeriği özellikle çevresel 

anlamda önem taşımaktadır. Bilindiği gibi egzoz borusundaki sülfür oksit 

hidrojenle reaksiyona girerek sülfürik asidi oluşturmakta ve asit yağmurlarına 

sebep olmaktadır. TS EN 14214 standartlarına göre kükürt içeriğinin maksimum 

10 ppm olması gerekmektedir. Genel anlamda biyodizelde kükürt miktarı 

konusunda sorun olmadığı gibi, çalışılan 23 materyalde de kükürt içeriği 

bakımından sorun bulunmamaktadır. 

Ester İçeriği (YAME) (%w/w): Biyodizele dönüşüm oranı olarak 

açıklanabilecek ester içeriği TS EN 14214 standartlarına göre en az %96,5 

olması gerekmektedir. Çalışılan materyallerden 3 ve 20 numaralı örneklerde 

ester içeriği sırasıyla 46,97 ve 34,68 olarak belirlenmiştir. Diğerlerinde ise 

yaklaşık olarak %80 ve üzerindedir. Örneklerden hiç birisinin ester içeriği 

standart değer olan %96,5’i geçememiştir. Ancak ASTM D 6751 Amerikan 

standartlarında ester içeriği ile ilgili bir sınır değer bulunmamaktadır. 
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Çizelge 5. Biyodizellerin bazı parametrelerinin test sonuçları  

Örnek 

No 

KÜKÜRT 

MİKTARI (ppm) 

YAME 

(%w/w) 

AKMA 

NOKTASI (°C) 

SOĞUK FİLTRE 

TIKANMA NOKTASI (°C) 

1 3,40 89,72 10,67 4,33 

2 2,90 94,09 -5,33 -9,00 

3 3,97 46,97 -6,33 -10,00 

4 3,67 92,28 -5,67 -6,33 

5 3,03 92,16 13,00 -6,67 

6 3,50 91,92 -6,67 -12,00 

7 3,63 91,68 -6,00 -7,67 

8 2,70 90,25 -5,33 -2,00 

9 4,17 89,48 -5,00 -6,33 

10 3,77 82,88 -7,00 -9,00 

11 3,60 90,17 -5,00 -12,00 

12 3,57 85,29 -6,33 -4,67 

13 3,10 88,28 -5,67 -6,00 

14 3,03 90,35 -5,67 -10,33 

15 3,33 91,13 -5,33 -10,33 

16 3,80 73,33 0,00 0,00 

19 2,70 87,19 -6,33 -12,33 

20 3,87 34,68 -3,33 -3,33 

21 4,10 93,45 -5,00 -11,33 

22 3,83 79,98 -6,67 -12,33 

23 3,80 87,92 -5,67 -9,67 

24 3,83 90,63 -7,00 -9,17 

25 2,93 88,80 -6,00 -9,67 

 

Akma ve Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (oC): Bulutlanma noktası, 

akma noktası ve soğuk filtre akma noktası yakıtların kış şartları için en temel 

akış özellikleridir. Bulutlanma noktası, soğuk depolama şartlarında ilk wax 

kristal bulutunun gözlemlendiği sıcaklıktır. Akma noktası, soğuk depolama 

şartlarında akıcılığını devam ettirebildiği en düşük sıcaklıktır. Doymuş esterlere 

göre doymamış esterlerin moleküller arası etkileşimleri daha zayıf olduğundan 

daha düşük sıcaklıklarda kristallenir. Biyodizel ve biyodizel-dizel karışımları, 

dizelden daha yüksek akma ve bulutlanma noktasına sahiptir. Bu durum 

yakıtların soğukta kullanımında sorun çıkarabilmektedir. Akma ve bulanma 

noktaları uygun katkı maddelerinin (anti-jel) kullanımı ile 

düzenlenebilmektedir. Biyodizel-motorin karışımları 4 °C üzerinde harmanlama 

ile hazırlanmalıdır. Soğukta harmanlamada biyodizelin motorin üzerine 

eklenmesi, sıcakta harmanlamada ise karışımda daha fazla olan kısmın az kısım 

üzerine eklenmesi önerilmektedir. Eğer harmanlamada soğumaya bağlı olarak 

kristal yapılar oluşursa, harmanın tekrar normal görünümünü kazanması için 

bulutlanma noktası üzerine ısıtılması ve karıştırılması gerekmektedir. Özellikle 

soğuk filtre tıkanma noktası soğuk havalarda hayati önem taşımaktadır. Bu 

özellik, standart yöntemlerle belirlenmektedir. Soğukta filtre tıkanma noktası 

maksimum olarak 15 Nisan - 30 Eylül arasında 0 oC, 1 Ekim - 15 Kasım 

tarihleri arasında -10 oC, 16 Kasım - 28 Şubat tarihleri arasında -20 oC, 1 Mart - 

14 Nisan arasında ise -10 oC olarak verilmektedir (Anonymous, 2016g).  
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Çalışılan tütün biyodizellerinin akma noktaları 13 oC ile -7 oC arasında 

değişmiştir. Soğuk filtre tıkanma noktaları 4,33 oC ile 12,33 oC arasında 

değişmiştir. Özellikle -10 oC üzerinde soğuk filtre tıkanma noktasına sahip olan 

örneklerin bu özellik bakımından yeterli olduğu söylenebilir. -10 oC altında 

soğuk filtre tıkanma noktasına sahip olan biyodizellerin ise, kış mevsiminde 

özellikle kışı sert geçen bölgelerde sorun çıkarabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Tütün bitkisi ülkemiz için büyük öneme sahiptir. 2015 yılı istatistiklerine 

göre; ülkemizde yaklaşık 920.000 dekar alanda 68.000 tona yakın tütün üretimi 

yapılmaktadır. Dekara tohum verimleri 12,8 kg ile 51,6 kg arasında 

değişmektedir. Ortalama tohum veriminin 30 kg/da olduğu varsayıldığında 

yaklaşık 27.600 ton tütün tohumu üretildiği ortaya çıkmaktadır. Ortalama %35 

civarında yağ oranına sahip olduğu düşünüldüğünde 10.000 tona yakın bir tütün 

tohumu yağı potansiyeli olduğu görülmektedir. Ülkemizin farklı bölgelerinden 

toplanan ve biyodizel üretimi için yeterli miktarda yağ elde edilebilen örneklerle 

yapılan bu çalışmada, örneklerin büyük çoğunluğunun standartları 

karşılayabildiği görülmektedir. Özellikle 6, 11, 14, 15, 19 ve 21 numaralı 

örneklerin analiz sonuçları oldukça ümitvar olarak değerlendirilmektedir. EPDK 

(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından önce ülkemizde tüketilen 

motorine kademeli geçişle %3 oranında, yerli hammaddeden üretilen biyodizel 

harmanlama zorunluluğu getirilmiş, ancak daha sonra hammadde yetersizliği 

nedeni ile bu zorunluluk iptal edilmiştir. Mecburiyet karşısında yapılan bu iptal, 

alternatif biyodizel hammaddelerinin önemini ortaya koymaktadır. Tütün 

tohumu gibi çok fazla değerlendirilmeyen bir yağlı tohumun, biyodizel üretimi 

amaçlı alternatif hammadde olarak kullanılması bu anlamda büyük önem 

taşımaktadır. 
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TOKAT ŞARTLARINDA FARKLI SIRA ARALIKLARININ KIŞLIK VE 

YAZLIK EKİLEN YABANİ HARDAL (Sinapis arvensis L.)’IN VERİM 

VE VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ 
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ÖZET 

Bu çalışma, Tokat şartlarında yazlık ve kışlık ekilen yabani hardalda farklı sıra 

aralıklarının (20, 30, 40, 50 ve 60 cm) bitkinin verim ve verim özelliklerine etkilerini belirlemek 

amacıyla 2013-2014 ve 2014-2015 vejetasyon dönemlerinde yürütülmüştür. Araştırma tesadüf 

bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü yapılmıştır. Kışlık ekim 

işlemi Ekim ayında yazlık ise Mart ayında yapılmıştır. Çalışmada bitki boyu (cm), bitkideki yan 

dal sayısı (adet/bitki), bitkideki harnup sayısı (adet/bitki), harnup boyu (cm), harnuptaki tohum 

sayısı (adet), bin tohum ağırlığı (g), tohum verimi (kg/da), ham yağ oranı (%) ve ham yağ verimi 

(kg/da) özellikleri incelenmiştir. Kışlık ekimlerde harnup sayısı, bin tane ağırlığı, tohum verimi, 

yağ oranı ve yağ verimi ile yazlıklarda harnup boyu, bin tane ağırlığı, tohum verimi, yağ oranı ve 

yağ verimi bulguları istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Kışlık ekimlerden elde edilen tohum 

verimleri yazlıklardan iki-üç kat daha fazla olduğu, kışlık ekilen hardalda tohum verimi 51,3-

397,5 kg/da arasında değişirken, yazlıklarda ise 15,3-286,2 kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Çalışmanın yürütüldüğü iki yıl ortalamalarına bakıldığında en yüksek tohum (250,3 kg/da) ve yağ 

verimleri (69,8 kg/da) kışlık ekilmek şartıyla 50 cm sıra arası uygulamasından elde edilmiştir. 

Sonuç olarak, Tokat şartlarında yabani hardal yetiştiriciliğinin kışlık ve 50 cm sıra aralığında 

yapılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kışlık ekim, sıra arası, Sinapis arvensis, yazlık ekim, yabani hardal 

 

EFFECTS OF ROW SPACING AND DIFFERENT SEASONS ON YIELD AND YIELD 

PROPERTIES IN MUSTARD (Sinapis arvensis L.) UNDER TOKAT LOCATION 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the effects of seeding seasons (winter and spring) 

and row spacings (20, 30, 40, 50 and 60 cm) on yield and yield properties in 2013-2014 and 

2014-2015 under the Tokat ecological conditions.  Two-year field experiments in a randomized 

complete block design in a split-plot design with four replications were performed. The summer 

sowing in October and winter sowing in March were made. Plant height, number of lateral 

branches on the main stem, number of pods per plant, pod lenght, seed number per pod, 

thousand-seed weight, seed yield, crude oil ratio and crude oil yield were evaluated. Significant 

differences among row spacing were found for number of pods per plant, thousand-seed weight, 

seed yield, crude oil ratio and crude oil yield in winter sowing, pod lenght, thousand-seed weight, 

seed yield, crude oil ratio and crude oil yield in spring sowing. Seed yields were changed between 

51,3-397,5 kg/da in winter sowing, between 15,3-286,2 kg/da in spring sowing. The highest seed 

yields were obtained in 50 cm row spacing in winter sowing. Based on the results of this research, 

Mustard should sown 50 cm row spacing and winter season in Tokat. 

Keywords: Mustard, row spacing, Sinapis arvensis, spring sowing, winter sowing 
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GİRİŞ 

 

Dünyada pek çok Brassicaceae türü yağ, biyoyakıt üretiminde ve farklı 

amaçlarla kullanılmaktadır. Türkiye’de yabani hardalın Sinapis alba L. ve 

Sinapis arvensis L. türleri ilaç yapımında hammadde,  hayvanlara yem kaynağı, 

toprağın verimliliğini artırmak ve strüktürünü korumak için yeşil gübre olarak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca çiçekleri, polen yapan böcekler için iyi bir nektar 

ve polen kaynağı olarak, yaprakları ise sebze olarak kullanılmaktadır (Vaughan 

ve Hemingway 1959; Kamalak ve ark. 2005; Başbağ ve ark. 2010; Singh 2013). 

Buna ilaveten bazı yabani Brassicaceae türleri çeşitli özellikleri bakımından 

ıslah çalışmalarında genitör bitki olarak kullanıldığı da bilinmektedir.  

Kuzey Amerika, Güney Asya, Doğu Avrupa’da hardal tarımı yapılmakta 

olup, Kanada’da 154.500 ton, Nepal’de 142.920, Myanmar’da 91.000 ton başta 

olmak üzere dünyada toplam 571.880 ton hardal üretimi gerçekleştirilmektedir 

(Anonim, 2015b). Doğal vejetasyon veya tarlalardaki kültür bitkileri (buğday, 

arpa vb.) içerisinde yabancı ot olarak kendisine yer bulan yabani hardalın 

(Kordali ve Zengin 2011) ülkemizde yağ üretimi amaçlı ekimi yapılmamaktadır. 

Ancak, kültür bitkilerinin içerisinde hızla gelişen, ışık, su ve minarel maddeler 

yönünden üstün bir rekabet gücüne sahip olan yabani hardalın (Wu ve ark., 

2011). Türkiye iklim ve toprağına iyi adapte olması,  iklim değişikliği ve 

ekstrem iklim şartlarından fazla etkilenmemesi, fazla tohum meydana getirmesi 

farklı ekolojilerdekolaylıkla yetiştirilebileceğinin göstergesidir. Türkiye’de, 

günümüzde kuşyemi olarak değerlendirilen yabani hardal ilaç ve kozmetik 

endüstrilerinde çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere, çok az miktarda 

üretilmektedir. Bu nedenle hardal yağı, ticari bir öneme sahip değildir. Yabani 

hardal yağı içeriğinde yüksek oranda erüsik asit olduğundan dolayı yemeklik 

kullanılamamakta, ancak biyoyakıt olarak kullanılma imkanına sahip bir 

konumdadır (Jham ve ark., 2009; Blackshaw ve ark., 2011; Eryılmaz ve Öğüt, 

2011; Khan ve ark., 2011; Ahmad ve ark., 2012).  

Bitki gelişiminde ana faktörler olarak kabul edilen su, sıcaklık ve besin 

maddelerini yeterli şekilde bitki yararına sunabilmek için tohumun uygun bir 

derinlikte, üniform bir dağılımla, uygun yaşam alanı sağlanacak şekilde toprağa 

yerleştirilebilmesi ve gübrelenmesi ancak uygun bir ekim yöntemi ile 

mümkündür. Diğer taraftan seçilecek ekim yönteminin, ekimin yapıldığı 

yöredeki toprak ve iklim koşullarına uygun olması da son derece önemlidir. 

Dünyada hardal çeşitleri yazlık ve kışlık olarak yetiştirilmektedir (Jankowski ve 

Budzyn’ski, 2003; Demirel ve Cranshaw, 2006; Wu ve ark., 2011). Yabani 

hardalın kış mevsiminin hafif geçtiği yerlerde Sonbaharda, sert geçtiği 

bölgelerde ise  İlkbaharda ekilebildiği  bilinmektedir (İlisulu, 1973).  

Pyare ve ark. (2008), 2007 yılında, hardalda dört farklı kükürt dozu  (0, 

1.5, 3 ve 4.5 kg/da), ve üç farklı sıra arası (30, 40 ve 50 cm) uygulamalarının 

etkisini belirlemek üzere yaptıkları çalışma sonucunda; en yüksek tohum 

verimini  (162.7 kg/da) 40 cm sıra arası uygulamasından;  en yüksek bitki boyu, 

kapsül sayısı, kapsüldeki tohum sayısı ve bin tohum ağırlığı, en düşük m2’deki 
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bitki sayısı değerlerinin 60 cm sıra aralığı uygulamasından; en düşük bitki boyu, 

kapsül sayısı, kapsüldeki tohum sayısı ve bin tohum ağırlığı, en yüksek m2’ki 

bitki sayısı değerlerinin 30 cm sıra aralığı uygulamasından elde edildiğini 

belirtmişlerdir. Diğer bir çalışma ise, Kumar ve Singh (2003), tarafından 1990 

ve 1991 yıllarında, hardalda üç farklı lokasyonda, üç farklı ekim zamanında 

(20-25 Ekim, 5-15 Kasım, 20-25 Kasım), üç farklı azot dozu (5, 10 ve 15 

kgN/da), üç farklı sıra arası (20, 30 ve 40 cm) uygulamalarının etkisini 

belirlemek üzere yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda; en uygun ekim zamanı 20-

25 Ekim, (tohum verimi 173.5 kg/da)  azot dozlarından 15 kg N/da (tohum 

verimi161.7 kg/da) uygulamasından alınmış olup, 20 cm sıra arası 

uygulamasından ise 134.3 kg/da ile en yüksek tohum verimi alınmıştır. 

Türkiye’de yabani hardal yetiştiriciliği ile ilgili temel bilgilere ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bu ihtiyaca katkı sağlayabilmek için yürütülen bu çalışmanın 

amacı,  Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde farklı sıra aralıklarında ekilen 

yabani hardalın verim ve verim özelliklerinin belirlenmesidir.  Yapılan bu 

çalışma ile yabani hardal yetiştiriciliği hakkında temel bilgiler üretilmeye ve 

Türkiye’de biyodizel amaçlı yağ bitkileri üretimi desenine yeni bir bitki 

eklenmeye çalışılmıştır.  

   

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırmada materyal olarak kullanılan siyah hardal bitkisi tohumları 

Konya’dan temin edilmiştir. Popülasyon halinde olan tohumluk bir önceki yıl 

ekilerek temizliği yapılmış ve çoğaltılmıştır. Ayrıca, tohumlarında dormansi ve 

ekim öncesinde çimlendirme testleri de yapılmıştır.  

Araştırma Tokat-Kazova şartlarında 2013-2014/2014-2015 yıllarında 

yazlık ve kışlık olarak yürütülmüştür. Tokat,  İç Anadolu İklimi ile İç Doğu 

Anadolu İklimi, Karadeniz İklimi ve Orta Karadeniz iklimi arasında bir geçit 

özelliği göstermektedir. Uzun yıllar ortalamasına göre yıllık toplam yağışı  

381.8 - 586.2 mm, nispi nem %56 - 73 ve ortalama sıcaklık ise 14.2 °C’dir. 

Buna göre Karadeniz’in iklim özellikleri ile İç Anadolu’nun karasal iklim 

özelliklerini yansıtmaktadır. Yazları genellikle sıcak ve kurak, kışları soğuk ve 

zaman zaman karlı geçmektedir. En sıcak periyot Temmuz-Ağustos, en soğuk 

ise Ocak-Şubat aylarıdır. Yıllara göre değişmekle birlikte en fazla yağış alan 

dönem Nisan-Mayıs, en az ise Temmuz-Ağustos dönemleridir. Kışları kar 

örtüsüz en düşük sıcaklıklar kısa süreli de olsa -20 °C’ye kadar düşebilmekte, 

özellikle Ocak-Şubat aylarında don olaylarıyla karşılaşılmaktadır (Anonim, 

2015). Araştırma yeri topraklarının organik madde içeriği az, kireç miktarı orta 

olup, hafif alkali bir reaksiyon göstermektedir. Tuzluluk probleminin olmadığı 

topraklar (tuzsuz), elverişli potasyum bakımından zengin, fosfor bakımından 

yeterli seviyededir (Karaman ve Brohi, 2004). 

Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre, 

dört tekerrürlü olarak planlanmıştır. Ana parsellere ekim zamanı (Sonbahar ve 

İlkbahar), alt parsellere farklı sıra arası mesafeler (20, 30, 40, 50 ve 60 cm) 
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gelecek şekilde tesadüfi olarak dağıtım yapılmıştır (Düzgüneş ve ark., 1987). 

Her parsel (alt parsel) 5 m uzunluğunda 3 m genişliğinde, 15 m2 olacak şekilde 

düzenlenmiştir. Alt pasellerin sıra araları 20 cm (15 sıra), 30 cm (10 sıra), 40 

cm (7 sıra), 50 cm (6 sıra), 60 cm (5 sıra) olacak şekilde ekim yapılmıştır.  Her 

ana parsel alanı 15 m x 5 m = 75 m2 olmuştur. Ana parseller arasında 1 m, 

bloklar arasında ise 2 m mesafe bırakılmıştır.  Tohumlar 8 Ekim 2013, 5 Mart 

2014, 14 Ekim 2014 ve 1 Mart 2015 tarihlerinde dekara 1 kg olacak şekilde elle 

ekilmiştir. Çalışmada, dekara saf 10 kg/da N, 5 kg/da P ve 3 kg/da S uygulaması 

yapılmıştır. Azotun yarısı ile diğer gübreler ekimle birlikte azotun diğer yarısı 

ise sapa kalkma döneminde uygulanmıştır. Yabancı ot kontrolü mekanik olarak 

yapılmış, toprak piresi ve bakla zınnı ile kimyasal ve biyolojik mücadeleler 

yapılmıştır. Sonbahar ve ilkbahar ekimlerinde bitkiler gövdenin kuruyup, alt 

yapraklarının dökülmesiyle ve tohumların koyu esmer renk almasından sonra, 

yani tam olgunluk devresine ulaştıklarında, kenar sıralar araştırma dışı 

bırakılarak, elle hasat edilmiştir. Hasat edilen bitkiler tam kuruduktan sonra 

batöz ile harman edilmiştir. Çalışma süresince gerekli gözlemler alınarak 

tohumlarda yağ analizleri yapılmıştır. Elde edilen veriler çalışmanın kuruluş 

şekline göre analiz edilip sonuçlar Duncan’a göre gruplandırılmıştır. Çalışmada 

elde edilen veriler yıllar ve dönemler olarak homojen olmadığı için her biri ayrı 

ayrı değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Araştırmada farklı sıra aralıklarına  göre bitki boyları 77,8 cm (yazlık) ile 

184,3 (kışlık) arasında değişmiştir (Çizelge 1-2). En uzun boylu bitkiler kışlık 

ekimlerde 50 cm sıra aralığında olmasına rağmen, bitki boyları arasındaki 

farklılıklar önemli bulunmamıştır. Kışlıkların bitki boylarının yazlıklardan daha 

uzun olduğu tespit edilmiştir. Yan dal sayısı bakımından en yüksek değer 7,4 

adet/bitki ile 40 cm sıra aralığında kışlık ekimlerden elde edilirken, en düşük 

değer 4.8 adet/bitki ile 50 cm sıra aralığında kışlık ekimde tespit edilmiştir. Yan 

dal sayıları arasında rakamsal farklılıklar olmasına rağmen sıra aralarına göre 

önemsiz bulunmuştur. Ancak kışlık ekimlerdeki yan dal sayısı ortalaması 

yazlıklardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Christensen ve Drabble, 1984). 

Kışlık olarak ekilen bitkilerin vejetasyon süresinin uzun olması ve kış 

yağışlarından faydalanabilmesi sonucunda daha iyi gelişmiş ancak yazlık 

ekilenlerin büyüme ve gelişmelerinin zayıf olduğu tespit edilmiştir (Amirnia ve 

ark., 2012).  

Çalışmada farklı sıra aralıkları arasında harnup sayısı bakımından en 

yüksek değer 242,4 ile 20 cm sıra aralığında elde edilirken, en düşük değer ise 

80,4 cm ile 60 cm sıra aralığında elde edilmiştir. Harnup boyları 35,2 mm (50 

cm sıra arası yazlık) ile 21,1 mm (50 cm kışlık) arasında değişmiştir. En uzun 

harnuplar yazlık 50 cm sıra arası mesafeden elde edilmiştir. Harnup sayısı ve 

boyları sıra arası mesafelere göre karşılaştırıldığında sadece 2013-2014 kışlık 

ekimlerde harnup sayısı, 2014-2015 yazlık ekimlerde harnup boyu bakımından 
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önemli bulunmuştur. Harnupta tohum sayısı en fazla 16 adet ile yazlık ekim ve 

20 cm sıra arasında, en az ise 9,6 adet ile kışlık ve 60 cm sıra arası mesafede 

belirlenmiştir. Harnupta tohum sayıları arasındaki farklılıklar önemsiz 

bulunmuştur. 

 
Çizelge 1. Kışlık ekilen yabani hardalın farklı sıra aralıklarına göre incelenen 

özelliklerin karşılaştırılması 

 

Sıra 

arası 

(cm) 

Bitki 

boyu 

(cm) 

Yan 

dal 

sayısı 

(adet) 

Harnup 

sayısı 

(adet/bitki)* 

Harnup 

boyu 

(mm) 

Harnupta 

tohum 

sayısı 

(adet) 

Bin 

tohum  

ağırlığı 

(g) 

Tohum 

verimi 

(kg/da)* 

Yağ 

oranı 

(%)* 

Yağ 

verimi 

(kg/da)* 

2013-

2014 

20 125,5 7,3 98,9a 22,2 10,0 2,8 64,0c 27,8ab 17,9bc 

30 123,4 6,9 90,7ab 22,2 10,6 2,9 51,3d 28,0ab 14,4c 

40 121,3 7,4 94,9a 22,2 9,9 2,8 61,1cd 29,3a 17,8bc 

50 120,7 7,3 91,5ab 21,1 10,6 2,9 107,6a 30,3a 32,5a 

60 115,6 7,0 80,4b 22,1 9,6 2,9 84,7b 25,3b 21,4b 

 Ort. 121,3 7,2 91,3 22,2 10,1 2,9 73,7 28,1 20,8 

%CV  3,4 6,9 8,7 9,5 6,7 4,4 9,4 5,4 11,4 

 

Sıra 

arası 

(cm) 

Bitki 

boyu 

(cm) 

Yan 

dal 

sayısı 

(adet) 

Harnup 

sayısı 

(adet/bitki) 

Harnup 

boyu 

(mm) 

Harnupta 

tohum 

sayısı 

(adet) 

Bin 

tohum  

ağırlığı 

(g)* 

Tohum 

verimi 

(kg/da)* 

Yağ 

oranı 

(%)* 

Yağ 

verimi 

(kg/da)** 

2014-

2015 

20 180,0 6,7 242,4 27,9 12,2 2,6b 322,0c 27,3a 87,7b 

30 183,7 6,3 234,0 26,8 13,4 2,7b 375,5ab 24,3b 91,3b 

40 182,9 6,6 207,6 26,5 13,6 2,8ab 349,2bc 24,3b 84,5b 

50 184,3 4,8 200,2 27,2 14,2 2,9ab 392,9ab 27,3a 107,0a 

60 171,2 5,6 172,2 27,6 11,7 3,0a 397,5a 27,3a 108,4a 

 Ort. 180,4 6,0 211,3 27,2 13,0 2,8 367,4 26,1 95,8 

%CV  7,3 9,3 8,5 9,8 7,2 4,8 6,8 6,3 9,6 
**: p≤0.01, *: p≤0.05 düzeyinde önemli 

 

Çalışmada bin tohum ağırlıkları arasındaki farklılıklar sıra arası 

mesafelere göre 2013-2014 kışlık ekimler hariç önemli bulunmuştur.  Bin 

tohum  ağırlığı en yüksek 60 cm sıra arası mesafede ve 2014-2015 yazlık 

ekimden elde edilmiştir. En düşük bin tohum  ağırlığı ise 1,2 g ile 2013-2014 

yazlık ekiminde ve 30 cm sıra arası mesafede elde edilmiştir. Tohum ekiminde 

sıra arası mesafe arttıkça bin tohum  ağırlığının da genel olarak arttığı 

belirlenmiştir (Heidari ve ark., 2000). Tohum verimi 15,3 kg/da ile 397,5 kg/da 

arasında değişmiştir. Sıra arsı mesafelere göre tohum verimleri arasındaki 

farklılıklar önemli bulunmuştur. En yüksek tohum verimi 60 cm sıra arası 

mesafede ve 2014-2015 kışlık ekimden elde edilmiştir. Tohum verimi kışlık 

ekimlerde yazlıklara göre daha çok olduğu belirlenmiştir. Elde edilen verilere 

göre tohum verimine harnuptaki tohum sayısı ve bin tohum  ağırlığının etki 

ettiği belirlenmiştir. Yapılan bazı araştırmalara göre sıra arası mesafe arttıkça 

tohum veriminin azaldığını (Öztürk 2000; Heidari ve ark., 2000; Kumar ve 

Singh, 2003; Farsak, 2009); bazılarına göre ise sıra arası mesafe arttıkça tohum 

veriminin de arttığını (Christensen ve ark., 1984; Pyare ve ark., 2008) 

bildirmişlerdir. Bu çalışmada da sıra arası mesafe arttıkça genellikle tohum 
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verimi artmış, ancak 2014-2015 yazlık ekimlerde tam tersi durum ortaya 

çıkmıştır. 

 
Çizelge 2. Yazlık ekilen yabani hardalın farklı sıra aralıklarına göre incelenen 

özelliklerin karşılaştırılması 

 

Sıra 

arası 

(cm) 

Bitki 

boyu 

(cm) 

Yan 

dal 

sayısı 

(adet) 

Harnup 

sayısı 

(adet/bitki) 

Harnup 

boyu 

(mm) 

Harnupta 

tohum 

sayısı 

(adet) 

Bin 

tohum 

ağırlığı 

(g)* 

Tohum 

verimi 

(kg/da)** 

Yağ 

oranı 

(%)* 

Yağ 

verimi 

(kg/da)** 

2013-

2014 

20 91,5 6,1 91,0 29,1 11,3 1,5a 21,8b 12,3ab 2,7c 

30 77,8 6,1 91,9 27,2 10,5 1,2b 15,3c 10,3b 1,6d 

40 82,9 6,2 91,2 28,1 11,2 1,4ab 28,9a 12,3ab 3,5b 

50 89,2 6,1 90,1 27,2 10,2 1,4ab 25,4ab 10,3b 2,6c 

60 93,1 6,3 88,8 27,1 10,8 1,4ab 30,6a 14,3a 4,3a 

 Ort. 86,9 6,2 90,6 28,1 10,8 1,4 24,4 11,9 2,9 

%CV  7,1 6,1 10,7 8,4 9,9 8,9 10,1 5,3 7,4 

 

Sıra 

arası 

(cm) 

Bitki 

boyu 

(cm) 

Yan 

dal 

sayısı 

(adet) 

Harnup 

sayısı 

(adet/bitki) 

Harnup 

boyu 

(mm)* 

Harnupta 

tohum 

sayısı 

(adet) 

Bin 

tohum 

ağırlığı 

(g)* 

Tohum 

verimi 

(kg/da) 

Yağ 

oranı 

(%) 

Yağ 

verimi 

(kg/da)* 

2014-

2015 

20 139,9 5,9 138,9 31,8ab 16,0 2,5b 283,4 20,3 57,4a 

30 153,6 6,3 175,4 34,1ab 15,3 2,7a 286,2 18,3 52,1ab 

40 137,8 6,6 169,5 30,9b 13,2 2,7a 267,6 18,3 48,9ab 

50 137,0 6,3 187,5 35,2a 13,1 2,7a 257,8 19,3 49,4ab 

60 140,6 6,2 197,9 30,8b 14,4 2,7a 259,5 18,3 47,5b 

 Ort. 141,8 6,2 173,8 32,5 14,4 2,7 270,9 18,9 51,1 

%CV  6,2 10,5 8,8 6,8 9,5 4,5 7,3 7,1 6,3 

**: p≤0.01, *: p≤0.05 düzeyinde önemli  

  

Araştırmada sabit yağ oranı %10,3 ile %30,3 arasında değişim 

göstermiştir. Farklı sıra arası mesafelere göre elde edilen değerlerin ortalamaları 

arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. En yüksek yağ oranı %30,3 ile 50 

cm sıra arasında ve 2013-2014 kış ekiminde olduğu tespit edilmiştir.  Genellikle 

kışlık ekimlerde yağ oranının yazlıklardan yüksek olduğu belirlenmiştir (Patel, 

2004). Yağ verimi tohum verimi ve yağ verimine bağlı olarak değişmektedir. 

Çalışmada yağ verimi 1,6 kg/da ile 108,4 kg/da arasında değişmiştir. Sıra arası 

mesafelere göre yağ verimleri arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. En 

yüksek yağ verimleri 2014-2015 kışlık ekim döneminde 50 ve 60 cm sıra arası 

mesafelerde belirlenmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre en yüksek tohum verimi ve yağ 

verimi 50 cm sıra aralığı uygulamasından elde edilmiştir. Ayrıca kışlık 

ekimlerin performanslarının yazlık ekimlerden daha üstün olduğu belirlenmiştir. 

Tokat yöresinde yabani hardal yetiştiriciliğinin kışlık olarak yapılması ve sıra 

aralığının 50 cm olmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.  
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BİYOYAKITLARIN ALTERNATİF YAKIT AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Parvana Aksoy1, Mehmet Ünsal1, Mustafa Salih Budak1, Işıl Işık Gülsaç1,  

Ersin Üresin1, Osman Okur1, Abdülkadir Balıkçı1 

 
1 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü 

 

ÖZET 

Biyoyakıtlar yenilenebilir, yüksek enerji içeriğine sahip, çevre dostu, ülkelerin 

sosyo-ekonomik gelişimi, kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği için önemli, ısı, elektrik ve 

motor yakıtı olarak kullanıma uygun alternatif yakıtlardır. Bu tür yakıtlar, biyokütle ve 

atıklardan biyolojik ve termokimyasal yöntemler sonucunda elde edilebilmektedir. 

Sunulan çalışmada, çeşitli termokimyasal yöntemlerle (hidrotermal sıvılaştırma ve 

termal depolimerizasyon) elde edilmiş ham biyoyakıtlar oksijen içeriği, ısıl değer, 

viskozite, yoğunluk, kaynama noktası aralığı, karbon kalıntısı ve parlama noktası 

yönünden dizel yakıtları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları, geleneksel 

pertol türevi yakıt analiz sonuçları ile karşılaştırılarak standart yakıt değerlerine göre 

uygunluğu araştırılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda, termokimyasal dönüşüm 

yöntemine bağlı olarak, biyokütle ve atıklardan dizel yakıt standartlarına uygun 

biyoyakıt üretiminin mümkün olabileceği görülmüştür.  

Anahtar Kelime: Biyoyakıt, biyokütle, termokimyasal dönüşüm yöntemleri 

 

EVALUATION OF BIOFUELS IN TERMS OF ALTERNATIVE FUELS 

 

ABSTRACT 
Biofuels are promising eco-friendly alternative renewable energy source with 

high energy content. Biofuels play an important role on socio-economic development of 

the country. Biofuels, are suitable for use as alternative fuel such as heat, electricity and 

motor fuel.  Such fuels from biomass and waste can be obtained by biological and 

thermochemical methods. In this study, physical and chemical properties of crude 

biofuels obtained by various thermochemical methods (hydrothermal liquefaction and 

thermal depolymerization) compared with properties of conventional diesel fuel. The 

comparision of biofuels and conventional diesel fuels according to specifiations have 

been investigated. As a result of these evaluations, the production of biofuels from 

biomass and wastes according to fuel standards is seen to be possible. 

Keywords: Biofuel, biomass, thermochemical conversion methods 

 

GİRİŞ 

 

Hidrokarbonlar, özellikle sıvı ve gaz halindeki yakıtlar ulaştırma 

sanayisinde büyük öneme sahiptir. Son zamanlara kadar gerekli hidrokarbonlar 

genellikle fosil yakıtlardan elde edilmekteydi. Ancak, petrol rezervlerinin 

azalması, dünya nüfusunun artması ve mevcut yaşam tarzı, enerji ihtiyacının 

giderek artmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra fosil yakıtların 

kullanılması sonucu atmosferdeki CO2 miktarının artması ciddi küresel ısınma 
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sorunlara yol açmıştır. Fosil yakıtların kullanımının en önemli sakıncalarından 

birisi de giderek rezervlerin azalması nedeni ile fiyatların artmasıdır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlar ve onların türevlerinin yerine 

geçebilecek alternatif yakıtlar olabilir. Biyokütle ve atıklardan çevre kirliliğine 

sebep olmadan enerji eldesi alanında önemli çalışmalar yürütülmektedir. 

Termokimyasal dönüşüm yöntemleri kullanılarak biyo-yenilenebilir yollarla 

hidrokarbonlar elde edilebilir. Termokimyasal yöntemlerden piroliz, gazlaştırma 

ve yakma (Wright ve Brown, 2007) birçok değişik ürünün üretilebildiği 

yöntemlerdendir. Tercih edilen yöntem hammadde özelliklerine ve elde edilmek 

istenen ürün çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Ham biyo-yakıtlar olarak 

bilinen sıvı ürünler petrol türevi yakıtların yerini almada yüksek potansiyele 

sahiptirler (Xiu ve Shahbazi, 2012). Şekil 1 biyokütlenin sıvılaşmasının temel 

reaksiyon basamaklarını göstermektedir Hua-jun Huang ve Xing-zhong Yuan, 

2015). Bu mekanizma basamakları: (i) biyokütlenin biyokütle monomerlerine 

depolimerizasyonu; (ii) biyokütle monomerlerinin kırılma, dehidrasyon, 

dekarboksilasyon ve ve deaminasyon tepkimeleri ile daha hafif ve kararsız 

yapılara parçalanması; (iii) hafif ürünlerin kondensasyon ve polimerleşme 

tepkimeleri ile yeni bileşenlere doğru yeniden yapılanması.    

 
Biyokütle

 

 
Biyokütle 

Monomerleri  
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Şekil 1. Biyokütlenin sıvılaşmasının temel reaksiyon basamakları  

 

Piroliz: Piroliz, yakma teknolojilerine göre çok daha yeni bir teknoloji 

olup nihai ürün piroliz koşullarına bağlı olarak sıvı, gaz veya katı (char) yakıt 

halindedir. Hammadde olarak fosil kökenli yakıtlar (kömür, plastik) 

kullanılabildiği gibi organik kökenli yakıtlar da (odun ve ormansı atıklar, zirai 

ürün atıkları, hayvansal atıklar, şehir çöpleri) piroliz hammaddesi olarak 

kullanılırlar (Hossain ve Davies, 2013).  

Piroliz; atmosferik basınçta, inert ortamda yakıtın ısı yardımıyla 

bozularak kok, su ve gazlara (CO, H2, farklı hidrokarbonlar ve organik 

moleküllere) dönüşmesi prosesidir. Gaz bileşenler içerisinde yoğuşabilir ve 

yoğuşamayan buharlar ve aeroseller vardır. Sıvı yakıt; bu gaz buharları 

içerisindeki yoğuşabilir bileşenlerin hızlı soğutulması ile elde edilmektedir. 

Proses koşullarına bağlı olarak farklı ürün yüzdeleri elde edilmektedir. Uzun 

sürelerde gerçekleştirilen yavaş ısıtma prosesleri, orta miktarda sıvı ürün ve 

maksimum miktarda katı ürün verirken yüksek ısıtma hızı ve kısa bekletme 

süresi ile yüksek miktarda sıvı ürün elde edilebilmektedir (Demirbaş, 2005). 

Çizelge 1’de farklı proses ve işletme koşullarında elde edilen ürün yüzdeleri 

verilmiştir (Bridgewater, 2012; Hossain ve Davies, 2013).  
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Çizelge 1. Farklı proses ve işletme koşullarında elde edilen ürün yüzdeleri  

İşlem Koşullar Sıvı (%) Katı (%) Gaz (%) 

Gazlaştırma ~750-900 °C 5 10 85 

Hızlı piroliz ~500 °C, 1 s 75 12 13 

Orta hızlı piroliz ~500 °C, 10-30 s 50 25 25 

Yavaş piroliz (karbonlaşma) ~400 oC, saatle/günler 30 35 35 

Biyokömürleşme ~290 oC, 10-60 dakika 5 80 20 

 

Ağırlıklı ürün olarak sıvı yakıtın tercih edildiği prosesler hızlı piroliz 

reaktörlerinde gerçekleşmektedir. Bu sistemlerde sıvı yakıt oranı %75’lere 

kadar çıkabilmektedir. Hızlı piroliz sistemi yeni bir teknoloji olmayıp yaklaşık 

30 yıllık bir geçmişi vardır (Bridgewater, 2012). Hızlı piroliz; atmosferik 

basınçta ve 500 °C’larda gerçekleşmektedir. Yüksek sıvı yakıt elde edilmekle 

birlikte piroliz sıvısının yüksek oranda oksijen ve su içermesi sıvının kalitesini 

düşürebilmektedir.  

Hidrotermal Sıvılaştırma: Biyokütlenin içerdiği yüksek miktarda su 

miktarı piroliz üzerinde negatif etkiye neden olduğundan dolayı 

buharlaştırılması gerekmektedir. Bu özellik biyokütlenin hammadde olarak 

kullanımını büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Genel olarak, biyokütlenin piroliz 

yöntemi ile sıvılaştırılması için içerdiği su miktarının %40’dan düşük olması 

gerekmektedir (Akhtar ve Amin, 2011). Bazı biyokütle çeşitleri (tropik otlar 

gibi) ve atıklarda su içeriği %80-90 değerlerindedir. Piroliz işlemlerinde 

kullanılması için biyokütlenin nem giderme ön işlemine tabi tutulması 

gerekmektedir. Bu da işletim maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. 

Biyokütle ve atıklardaki yüksek su miktarı sorununun bir diğer çözüm yöntemi 

de onların hidrotermal sıvılaştırma ile sıvı yakıtlara dönüştürülmesidir. Yüksek 

oranda su içeren biyokütle ve atıkların kullanımına sınırlama getirmeyen 

hidrotermal sıvılaştırma yönteminde biyokütle dönüşümü daha verimlidir ve 

daha saf bileşenlerin oluşumuna neden olmaktadır (Akhtar ve Amin, 2011). 

Hidrotermal koşullarda sıvılar biyokütlenin sıvılaşmasına olanak sağlayan 

yüksek yoğunluk, yüksek ısı ve kütle transferi gibi özellikler kazanmaktadırlar. 

Fakat bu uç koşullar, korozyon ve tortulaşma gibi sorunları da beraberinde 

getirerek alt/süperkritik sıvılaşmaların temel kısıtlama nedenleridir. Hidrotermal 

sıvılaştırma ve piroliz yöntemleri arasındaki fark ve avantaj/dezavantajları .2’de 

verilmiştir (Xiu ve Shahbazi, 2012). Çizelgeden de anlaşılacağı gibi hidrotermal 

sıvılaştırma yöntemleri özellikle su miktarı yüksek biyokütleler için uygundur, 

bunun yanı sıra hidrotermal sıvılaştırma yöntemlerinde sıvı ürünlerin oluşum 

veriminin arttırılması için sisteme katalizör eklenmesi gerekmektedir. Bu iki 

prosesin reaksiyon mekanizmaları da birbirinden farklıdır. Sıvı fazda 

gerçekleşen hidrotermal sıvılaştırma prosesinde hidroliz sonucu oluşan 

kompleks yapılar dehidrasyon, dehidrojenasyon, deoksijenasyon ve 

dekarboksilasyon tepkimeleri ile daha küçük bileşenlere dönüşürler (Demirbaş, 

2000).      
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Çizelge 2. Biyoyakıt eldesi için iki temel yöntemin karşılaştırılması 

Yöntem Muamele Yöntemi 
Reaksiyon 
Mekanizması 

Teknik Fizibilite  

Avantaj Dezavantaj 

Hızlı/flaş 
piroliz 

Göreceli olarak 
yüksek sıcaklık 
(450-500ºC); kısa 
kalış süresi (~1 s); 
atmosferik basınç, 
kurutma gerekli   

Gaz fazında 
bulunan hafif 
moleküller 
homojen 
reaksiyonlarla sıvı 
ürünlere dönüşür  

Kuru hammaddeye 
göre %80 oranına 
kadar sıvı 
oluşabilmekte; 
düşük yatırım 
maliyeti 

Düşük kaliteli yakıt 

Hidrotermal 
Sıvılaştırma 

Düşük sıcaklık 
(300-400ºC); uzun 
kalış süresi (0,2-1,0 
saat); yüksek 
basınç (5-20 MPa); 
kurutma gerekmez 

Sıvı fazda 
gerçekleşen 
kompleks 
reaksiyonlar 
sonucu sıvı 
ürünler oluşur 

Ticarileştirilmiş 
sistemler mevcut, 
oluşan yakıt kalitesi 
daha yüksek 

Nispeten düşük 
yakıt verimi (%20-
60); yüksek basınç 
reaktörlerine 
ihtiyaç var, bu 
nedenle yüksek 
yatırım maliyeti 

 

Hidrotermal sıvılaştırma genellikle alt ve süperkritik sulu ortamlarda 

yapılmaktadır. Altkritik su, genellikle suyun kaynama noktası ile kritik noktası 

(100-374 ºC) arasında olan su olarak tanımlanır (Mazaheri vd. 2010).  

Süperkritik noktaya yakın ve süperkritik sıvılaştırma sırasında su, normal 

koşullardaki özelliklerinden çok farklı özelliklere sahip olmaktadır. Sıcaklık, 

oluşan ürünlerin fiziksel ve kimyasal yapısını etkilemektedir. 374 ºC’nin 

üzerindeki sıcaklıklarda gaz ürünlerin miktarı genellikle artmaktadır. 280 ºC’nin 

altındaki sıcaklıklarda ise biyo-kütle dönüşüm veriminin düşük olduğunu 

görmekteyiz. Selüloz, hemi-selüloz, çimen, algler ve yumuşak odun için 

optimum sıvılaştırma sıcaklığı 300-330 ºC iken, sert ağaç ve lignin hidrolizi için 

daha yüksek sıcaklıklar gerekmektedir (Akhtar ve Amin, 2011). Sıcaklığın yanı 

sıra kullanılan çözücünün özellikleri, çözücünün yoğunluğu, kullanılan katalizör 

ve hammaddenin özellikleri bio-oil oluşum verimini ve yapısını etkileyen en 

önemli parametrelerdir.  

Biyo-Yakıt Özellikleri: Ham biyo-yakıtlar genellikle koyu 

kahverenginde olup, keskin kokuya sahiptirler. Ham biyo-yakıtların fiziksel ve 

kimyasal özellikleri petrol türevi yakıtlardan farklıdır (Akhtar ve Amin, 2011). 

Çok karmaşık yapıya sahip olan biyo-yakıtlar yaklaşık olarak 300’den fazla 

bileşen içermektedir (Mortensen vd., 2011). Genel olarak ham biyo-yakıtlar 

organik asitlerin, alkollerin, aldehidlerin, esterlerin, ketonların, fenollerin, 

furanların, ve lignin-türevi oligomerlerin karışımından oluşmaktadır (Mortensen 

vd., 2011; Xiu ve Shahbazi, 2012).  

Su Miktarı: Biyo-yakıtların içerdikleri su miktarı arttıkça ısıl değeri 

düşmektedir. Yakıtın su miktarının fazla olması, onun ulaştırma yakıtı olarak 

kullanılmasında en önemli engeldir (Jacobson vd. 2013).  

Oksijen Miktarı: Ham biyo-yakıtları petrol türevi yakıtlardan farklı 

kılan en önemli özellik oksijen miktarının çok daha yüksek olmasıdır. Piroliz 

biyo-yakıtlarının oksijen miktarı kullanılan hammaddeye göre %35-40 arasında 

değişirken hidrotermal sıvılaştırma ile elde edilen biyo-yakıtlar genellikle 

yaklaşık olarak kütlece %15 oksijen içermektedir. Biyo-yakıt içerisindeki 

oksijen miktarı, yakıtı üretmek için kullanılan biyo-kütlenin özelliklerine ve 
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sıcaklık, ısıtma hızı, bekleme süresi gibi  işletme  şartlarına bağlı olarak değişim 

gösterebilmektedir. Yüksek oksijen içeriği yakıtın ısıl değerini düşürmenin yanı 

sıra hidrokarbon yakıtları ile homojen bir karışım oluşturmasına da engel 

olmaktadır.  

Viskozite: Biyo-yakıtların vizkozitesi genellikle petrol türevi yakıtlara 

göre daha yüksektir.  

Asidite: Biyo-yakıtlar formik asit, asetik asit gibi çok önemli miktarda 

karboksilik asitler içermektedirler. Bu asitlerin varlığı sonucu ham biyo-

yakıtlarda pH değeri 2-3 arasında değişiklik göstermektedir. Biyo-yakıtın asidik 

olması onun özellikle yüksek sıcaklıklarda oldukça korozif olmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle de biyo-yakıttan ulaştırma yakıtı eldesi için yapılacak 

iyileştirme işleminde kullanılacak malzemenin özel olarak dayanıklı 

malzemeden seçilmesi gerekmektedir.  

Isıl Değer: Biyo-yakıtın ısıl değeri de diğer özellikleri gibi hammadde 

özellikleri ve biyo-yakıtın elde edilme yöntemine göre değişmektedir. Genel 

olarak sıvılaştırma yöntemi ile elde edilen biyo-yakıtın ısıl değeri piroliz 

yakıtının ısıl değerinden daha yüksektir. Bu istenmeyen özellikler biyo-

yakıtların kullanım alanının kısıtlı olmasına neden olmaktadır. Biyo-yakıtların 

ulaştıma yakıtı olarak kullanılabilmesi amacı ile istenmeyen özelliklerinin 

giderilmesi ve biyo-yakıt kompozisyonunun petrol türevi yakıt kompozisyonuna 

benzer hale getirilmesi gerekmektedir. Böylece, yakıtın ısıl kararlılığı 

arttırılarak uçuculuğu düşürülmeli, moleküler ağırlığının azaltılması ve içerdiği 

oksijenin giderilmesi ile viskozitesinin düşürülmesi gerekmektedir.  

Mevcut çalışmada biyokütleden katalitik depolimerizasyon ve 

hidrotermal yöntemlerle elde edilmiş sıvı özellikleri karşılaştırılmıştır.   

 

MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Çalışmada değişik biyokütle örnekleri CatLiq® hidrotermal prosesi 

(Aksoy vd., 2014) kullanılarak biyoyakıta dönüştürülmüştür. Proses detayları 

Aksoy vd., 2014 tarafından sunulan çalışmada verilmiştir. Deneysel çalışmalar 

25MPa basınç ve 320-375°C sıcaklık koşullarında gerçekleştirilmiş ve deney 

süresi 10-30 dakika olarak ayarlanmıştır. Katı hammadde oranı %10 olarak 

ayarlanan deneysel çalışmada bazik katalizör kullanılmıştır. Sıvılaştırma için 

kullanılan ikinci yöntem ise piroliz yöntemidir. Bu çalışmada daha düşük 

sıcaklık koşulları uygulanmış (280 °C) ve deneysel çalışmalar atmosferik 

koşullarda gerçekleştirilmiştir. Her iki yöntemle oluşan sıvılar detaylı fiziksel ve 

kimyasal testlere tabi tutularak sonuçlar petrol türevi yakıtlarla 

karşılaştırılmıştır.  

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 

Değişik hammaddelerden hidrotermal yöntemlerle elde edilmiş biyoyakıt 

özellikleri Çizelge 3’te verilmiştir. Çizelgede verilen değerler üç farklı deneysel 

koşulda elde edilen sonuç aralığını göstermektedir. Verilen değerler 
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incelendiğinde tüm fiziksel özelliklerin deney koşuluna bağlı olarak değiştiğini 

görmekteyiz. En yüksek ısıl değere sahip biyoyakıt kağıt atıklarının 

hidrosıvılaştırılması neticesinde elde edilmiştir. Aynı koşullarda elde edilen 

yakıtın içerdiği su miktarının da diğer koşullarda elde edilen yakıtlara oranla 

daha düşük olduğu görülmektedir.    
 

Çizelge 3. Hidrotermal sıvılaştırma yöntemi ile elde edilen ham biyoyakıt özellikleri  

 Hammadde Analiz 

Yöntemi Parametre Ağaç Talaşı Ağaç Kabuğu Kağıt 

Yoğunluk (gr/cm3) 

50 °C’de 
1,1047-1,1206 1,0722-1,1737 1,0942-1,1184 ASTM D 4052 

Dinamik Viskozite 

(cP) 100 °C’de 
1182-7348 1020 755  

Su Miktarı 12,2-22,2 5,2-14,9 0,3-22,2 ASTM D 95 

Görünüş/Koku 
Koyu 

Siyah/kokusuz 

Koyu 

Siyah/kokusuz 

Koyu 

Siyah/kokusuz 
 

Isıl Değer (kcal/kg) 6987-7715 7721-8204 6494-8359 ASTM D 240 
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ÖZET 

Dünyada enerji ihtiyacının büyük bir kısmı fosil kaynaklı yakıtlardan 

karşılanmaktadır. Fakat bilinen fosil yakıt rezervleri tükenmekte ve bu yakıtların 

kullanımı sonucu küresel ısınma ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenden 

dolayı araştırmacılar, uzun yıllardır alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışmalar 

yapmaktadır. Alternatif bir dizel yakıtı olan biyodizel, bitkisel veya hayvansal yağların 

uzun zincirli yağ asitlerinin monoalkali esteridir. Transesterifikasyon biyodizel 

üretiminin en yaygın metodudur.  Bu çalışmada biz sıcaklık (40, 50, 60 °C ), yağ alkol 

molar oran (1:3, 1:6, 1:9 ) ve katalizörün konsantrasyonu (%0.5, 1.0, 1.5 katalizör/yağ 

kütlece) gibi çeşitli reaksiyon şartlarında etkisini inceledik. En uygun koşullar 1:6 molar 

oran, 40 °C sıcaklık ve katalizör konsantrasyonu %0,5 (katalizör / yağ) olarak 

belirlendi. En yüksek reaksiyon verimi %95,5 olarak bulundu. 

Anahtar kelimeler: Aspir tohumu yağı, transesterifikasyon, biyodizel, baz katalizör 

 

 

PRODUCTION OF BIODIESEL THROUGH BASE-CATALYZED (NaOH)  

TRANSESTERIFİCATION OF BALCI SAFFLOWER (Carthamus tınctorıus L.)  

OIL USING AN OPTIMIZED IN TURKEY 

 

ABSTRACT 
Fosil fuel are mainly used to meet most of the energy demand of the world. 

However, the known fosil fuel reserves are diminishing and the use of fosil fuels causes 

environmental pullation and global warning. On account of this reason, scientists have 

been studying on the subject of alternative energy resources for a long time. Bodiesel, 

an alternative diesl fuel, is a fuel comprised of monoalkyl esters of long chain fatty 

acids derived from vegetable oil or animal fats. Transesterification is the most cammon 

methot of biodiesel production. In this paper we studied the effect of various parameters 

such as temperature(40, 50, 60 °C), oil to alcohol molar ratio (1:3, 1:6, 1:9 ) and 

concentration of catalyst (%0.5, 1.0, 1.5 w/oil)  on synthesis of biodiesel fuel from 

safflower oil. The better suitable conditions of 1:6 molar ratio 40 °C temperature and 

catalyst concentration of 0,5% (by wt. of oil) were determined. Maximum reaction yield 

was found to be 95.5%. 

Key words: Safflower seed oil, transesterification, biodiesel, base catalyst 
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GİRİŞ 

 

Fosil kaynaklı yakıtların sınırlı olması ve sera gazlarını arttırmasından 

dolayı temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları gün geçtikçe daha da önem 

kazanıyor. Biyokütle bu kaynakların en önemli olanıdır. Büyekütle 

oluşturulurken atmosferdeki gazlar kullanılır. Yanma sonucunda bu gazlar 

tekrar atmosfere salınır. Döngünün tamamı göz önüne alındığında atmosferdeki 

sabit karbonun değişmediği görülür. Bu oranın korunması bu enerji türünün 

temiz olduğunu kanıtlar. 

Biyokütle atmosferdeki CO2 ve H2O’nun güneş ışığındaki enerji ile 

fotosentez olayı ile oluşması esasına dayanır. Fotosentez yapabilen bitkiler bu 

mekanizma ile biyokütlelerini arttırır. Artan bu biyokütle gıda, ziraat inşaat 

veya enerji sekterinde kullanılabilir. Enerji için biyokütlenin kullanımı 

doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır. Doğrudan (birincil) kullanım 

direk yakma ile olur. Dolaylı kullanım (ikincil) çeşitli dönüşümler 

uygulandıktan sonra kullanılmasıdır. Bu dönüşümler üçe temel esasa dayanır.  

Birincisi havasız ortamda yüksek ısı yardımıyla biyokütlelerin pirolizinden elde 

edilir. İkincisi bitkisel yağların metanol, etanol ve bütanol gibi çözücüler ile 

olusturulan microemülsüyondur. Üçüncüsü yağların metanol, etanol ve bütanol 

gibi alkoller kullanılarak yapılan ester değişimi sonucunda oluşan biyoyakıttır. 

Bu yöntem transesterifikasyon olarak adlandırılır(Fukuda ve ark. 2001). 

Trasesterifikasyon işleminde hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağlar 

kullanılır. Bitkisel yağlardan biyodizel üretimi daha yaygın olarak kullanılıyor. 

Biyodizel üretiminde kolza, aspir. Soya,palm, jojoba ve jatropha yağları 

kullanılabilir(Öğüt ve oğuz 2006). Aspir bu bitkilerden ülkemiz tarım dışı 

arazilerde yetiştirilmek için en uygun alanıdır. 

Aspir, genellikle 60-120 cm arasında boylanabilen, dikenli ve dikensiz 

formları olan, dikenli formların dikensizlere göre daha fazla yağ içerdiği, sarı, 

beyaz, krem, kırmızı ve turuncu gibi değişik renklerde çiçeklere sahip, 

tohumları, beyaz, kahverengi ve üzerinde koyu çizgiler bulunan beyaz taneler 

şeklinde olan (ender durumlarda siyah tohumlara da rastlanabilir), dallanan ve 

her dalın ucunda içerisinde tohumları bulunan küçük tablalar oluşturan, renkli 

çiçekleri (petal) gıda ve kumaş boyasında kullanılan, derinlere gidebilen bir 

kazık kök sistemine sahip, tohumlarında %24-40 arasında yağ bulunan, Linoleik 

(Omega-6) ve Oleik (Omega-9, zeytinyağı kalitesinde) olmak üzere 2 ayrı tipi 

olan, yağı yemeklik olarak kaliteli, biyodizel yapımında da kullanılabilen, 

küspesi hayvan yemi olarak değerlendirilen, kuraklığa dayanıklı, yazlık 

karakterde ve ortalama 110-140 gün arasında yetişebilen tek yıllık bir uzun gün 

yağ bitkisidir. 

Bitkisel yağların transesterifikasyon (ester değişimi) reaksiyonu sıcaklık, 

yağ alkol oranı, katalizör türü ve miktarı gibi reaksiyon şartlarına bağlı olarak 

değişir. Transesterifikasyon reaksiyonunda metanol, etanol ve propanol 

kullanılır. Katalizörler bazik, asidik ve enzimatik olmak üzere üç türdür. Bazik 

katazörlerin en yaygın kullanılanları NaOH, KOH, CH3ONa ve CH3OK’dır 
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(Rashid ve Anwar 2008). Bazik reaksiyon için net reaksiyon Şekil 1’de ve 

reaksiyon mekanizması Şekil 2’de verilmiştir. Reaksiyon mekanizmasında da 

görüldüğü gibi bu reaksiyon denge reaksiyonudur.  

 
 

Şekil 1. Transesterifikasyon reaksiyonu 

 

   1. adım 

 
    

   2. adım 

 
 

   3. adım 

 
 

Şekil 2. Transesterifikasyon reaksiyon mekanizması 

 

Baz katalizörlü transesterifikasyon reaksiyon verimini düşüren en 

önemli etken sabun oluşumudur. Reaksiyon ortamındaki su ile trigliserit 

arasında reaksiyon oluşur. Bu reaksiyonda yağ asidi ve digliserit oluşur 

(Van Gerpen ve ark.2004). Trigliserit parçalanma reaksiyonu Şekil 3’te 

gösterilmiştir. Oluşan yağ asidi ile ortamdaki katalizör arasında sabun 

oluşturacak şekilde reaksiyon oluşur. Bu reaksiyon Şekil 4’te 

gösterilmiştir.  
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Şekil 3. Trigliseritin parçalanma reaksiyonu 

 

 
Şekil 4. Sabun oluşum reaksiyonu 

 

 
MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Materyal  

Bu çalışmada balcı çeşidine ait aspir tohumları (Carthamus tinctorius L.) 

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edildi. Labaratuvar 

çalışmalarında çözücü olarak Merck marka n-hekzan (C6H14), alkol olarak metil 

alkol, katalizör olarak sodyum hidroksit (NaOH) kullanılmıştır. Tohumların 

öğütülmesinde elektrikli değirmen, yağ ektraksiyonu soxhlet ekstraksiyonu 

kullanıldı. Biyodizel üretimi 50 ml’lik iki boyunlu balon magnetik ısıtucı ile 

ısıtılarak gerçekleştirildi. 

 

Yöntem  

 

Aspir Tohumu Yağının Elde Edilmesi  
Balcı aspir tohumları 1 saat süreyle 120 oC sıcaklıkta kurutularak tohum 

bünyesindeki fazla su uzaklaştırılmıştır. Kurutulan tohumlar elektrikli 

değirmende öğütülmüştür. Öğütülen aspir tohumları n-hekzan çözücüsü ile 

soxhlet ektraksiyon yöntemi kullanılarak elde edildi.  Ekstraksiyon işlemi 6 saat 

boyunca devam edildi. Ekstraksiyon işleminde elde edilen yağ çözücü karışını 

ayırmak için Gümüşhane üniversitesi merkezi laboratuarındaki heidolph marka 

evaporatör kullanıldı. Evaporatör işleminden elde edilen ham yağ süzüldü 

biyodizel üretimi ve yağ asidi analizi için depolandı. 

 

Aspir Tohumu Yağı (ATY) Metil Esterinin Elde Edilmesi 

Biyodizel üretimi 50 ml’lik iki boyunlu balonda gerçekleştirildi. İki 

boyunlu balonun bir boynuna geri soğutucu, diğer boynuna termometre takıldı. 

Reaksiyon kabına 20 g balcı aspir yağı konuldu. Reaksiyon için optimum 

şartları belirlemek için;1:3, 1:6 ve 1:9 yağ:alkol molar oranlarında; 40, 50 ve 60 

°C reaksiyon sıcaklıklarında, yağ kütlelerinin %0.5, %1 ve %1,5’i oranlarında 

NaOH katalizörü kullanılarak iki saat süresince reaksiyona devam edildi. İki 



183 

saat sonunda reaksiyon karışımı dengeye gelmesi ve faz ayrımı olabilmesi için 

12 saat ayırma hunisine alınarak bekletildi. Bekleyen karışımda üst faz 

biyodizel alt faz gliseroldür. Gliserol fazı ayrıldıktan sonra geri kalan biodizel 

sabun ve fazla alkolü ayrılmak için 50-60 °C deki saf su ile 5 kez yıkandı. Daha 

sonra artan alkol ve suyun uzaklaştırılması için 105 °C 1 saat etüvde bekletildi. 

Daha sonra süzülerek verim hesaplandı. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

ATY’nın Yağ Asitleri Bileşimi    

Bitkisel yağlar çeşitli doymuş ve doymamış yağ asitlerinin bileşiminden 

oluşurlar. Çizelge 1’de bu çalışmada kullanılan ATY’nın yağ asitleri bileşimi 

yer almaktadır. 

 
Çizelge 1. Balcı aspir tohomu yağının yağ asitleri bileşimi 

Yağ asitleri Yağ asidi bileşimi (%) 

Palmitik     (C16:0) 6,92 

Stearik       (C18:0) 2,16 

Oleik          (C18:1) 14,95 

Linoleik      (C18:2) 75,25 

Linolenik    (C18:3) 0,31 

Araşhidik   (C20:0) 0,09 

Erusik         (C22:1) 0,09 

Toplam doymuş yağ asitleri 9,17 

Toplam doymamış yağ asitleri 90,06 

 

Yağ asitleri analizi sonucunda balcı aspir tohumu yağının %9,17 doymuş 

ve %90.06 oranında doymamış yağ asitlerinden oluştuğu belirlenmiştir. 

Doymamış yağ asitleri içerisinde en yüksek oranı %75,25 ile linoleik asit 

oluşturmuş, bunu %14,95 ile oleik asit izlemiştir. Doymuş yağ asitleri içerisinde 

ise en yüksek oranı %6,92 ile palmitik asit almaktadır. Bu yağın tekli 

doymamışlık oranı %14,95 iken çoklu doymamışlık oranı %75,56 olarak 

belirlenmiştir. Yağ asitliği kompozisyonu sonuçları kullanılarak ATY’nın 

moleküler ağırlığı 869,36 g/mol olarak hesaplandı.  

 

Katalizör konsantrasyonunun etkisi 

En yaygın kullanılan baz katalizörler NaOH ve KOH’dır (Aksoy F. 

2016). Bu çalışmada katalizör olarak NaOH’ı kullandık. Katalizör 

consantrasyonu olarak yağ kütlesinin %0,5-1,0-1,5 olarak seçildi. Yapılan 

deneyler sonucunda sırasıyla 95,5- 80 ve %75 verimler bulundu. En uygun 

katalizör miktarının %0,5 olarak bulundu. Katalizör miktarının etkisi Şekil 5’te 

gösterilmiştir. Katalizör consantrasyonu arttıkça reaksiyonda istenmeyen 

sabunlaşmanın fazlalaştığı görülmektedir. Sabunlaşma arttıkça verim 

düşmektedir. 
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Şekil 5. Katalizörün konsantrasyonun verim üzerindeki etkisi 

 
Reaksiyon sıcaklığının etkisi 

Katalizör konsantrasyonu %0,5, yağ:alkol oranı1:6 olarak ve reaksiyon 

süresi 2 saat sabit tutularak yapılan deneylerde sıcaklık 40-50 ve 60 °C 

olarakseçildi. Sıcaklığın etkisi Şekil 6’da verilmiştir. En yüksek reaksiyon 

veriminin 40 °C’de olduğu görülmüştür. Reaksiyon veriminin uzun seçilmesinin 

yüksek sıcaklıkta reaksiyonun sabunlamaya kaydığını göstermektedir (Aksoy F. 

2016). Bundan dolayı sıcaklık arttıkça verim azalmaktadır. 

 

 
 

Şekil 6. Sıcaklığın verim üzerindeki etkisi 
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Yağ alkol molar oranının etkisi 

Reaksiyon şartları sıcaklık 40 °C, katalizör konsantrasyonu %0,5 ve 

reaksiyon süresi 2 saat sabit tutularak yağ alkol mol oranı 1:3, 1:6 ve 1:9 olarak 

deneyler yapıldı. Deneyler sonucunda sırasıyla 87- 95,5 ve 88 olarak bulundu. 

Yağ alkol mol oranının etkisi Şekil 7’de verilmiştir. En yüksek reaksiyon 

veriminin yağ alkol mol oranının 1:6’da olduğu görülmüştür. 

 

 
Şekil 7. Yağ alkol mol oranının verim üzerindeki etkisi 

 
Reaksiyon süresi 2 saat seçilip yapılan optimizasyon çalışmasında, en 

yüksek reaksiyon verim şartlarının 40 °C sıcaklık, %0,5 katalizör 

konsantrasyonu ve 1.6 yağ alkol oranının olduğu görülmüştür. En yüksek 

reaksiyon verimi %95,5 olarak bulundu. Buda bize balcı aspir yağının biyodizel 

üretimi için uygun olduğunu göstermektedir. 
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ÖZET 

Kullanım alanı sürekli genişleyen dizel motorlu araçlar petrol kökenli yakıtlar 

kullanmakta ve yakıt ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Bu artan ihtiyaca karşılık petrol 

rezervlerinin azalması ve fiyatlardaki artış, hava kirliliğinin artması gibi sebeplerden 

dolayı alternatif yakıtlar geliştirilmeye başlanmıştır. Dizel motorlar için araştırılan 

alternatif yakıtlardan biri de biyodizeldir. Biyodizel genellikle yüksek kaliteli bitkisel 

yağlardan transesterifikasyon yöntemi kullanılarak üretilmektedir. Bu bitkisel yağların 

hammadde olarak kullanımı, dizel yakıtından daha pahalı oldukları için uygun değildir. 

Atık kızartma yağları, yenmeyen bitkisel yağlar, sabun stokları ve hayvansal yağlar 

biyodizel maliyetini düşürmek için potansiyel hammaddelerdir. Rendering atık hayvan 

dokularını değerli malzemelere dönüştüren bir prosestir. İşlenmiş dokuların çoğu 

kesimhanelerden gelmektedir. Türkiye’de etlik piliç rendering yağı biyodizel üretimi 

açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu çalışmada Bolu’da bulunan etlik 

piliç kesimhanesinden alınanrendering yağından sülfirik asit katalizör olarak 

kullanılarak metil ester elde edilmiştir. Elde edilen metil ester eurodizelle değişik 

oranlarda karıştırılarak bazı yakıt özellikleri belirlenmiştir. Bu yakıt özellikleri 

EN14214 standardıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar elde edilen metil esterin belli 

oranlarda eurodizelle karıştırılarak dizel motorlarında kullanılabileceğini göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: Etlik piliç rendering yağı, metil ester, esterifikasyon, yüksek 

serbest yağ asidi, yakıt özellikleri 

 

PRODUCTION OF METHYL ESTER FROM BROILER SLAUGHTERHOUSE 

RENDERING FAT AND EXAMINING OFFUEL PROPERTIES OF ITS 

EURODIESEL MIXTURES 

 

ABSTRACT 

Diesel engine vehicles which their usage area is conitunously widening have 

used oil-origin fuels and parellel to this the need of fuel has increased contrary to this 

increase. Decreasing oil reserves, rapid increase in oil costs, on the other hand 

increasing air pollution has directed people to improve alternative fuels. One of the 

alternative fuel which has been studied on is biodiesel. Biodiesel is usually produced 

from high quality food grade vegetable oils using transesterification process. Using 

food-grade vegetable oils as feedstock is not economically feasible since they are more 

expensive than diesel fuel. Waste frying oils, soapstocks and animal fats are the 

potential feedstocks for biodiesel production to lower the cost of biodiesel. Rendering is 

a process that converts waste animal tissue into value-added materials. The majority of 

tissue processed comes from slaughterhouses. Broiler rendering fat is an important 

potential for biodiesel production in Turkey.  In this study, methyl ester production from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Value-added
https://en.wikipedia.org/wiki/Slaughterhouse


 

188 

poultry rendering fat, which were obtained from a broiler slaughterhouse in Bolu, was 

carried out by using sulfuric acid as the catalyst and esterification process. Methyl ester 

and its blends with eurodiesel were characterized for their some properties. The results 

show that blends with a percentage of the methyl ester-eurodiesel had their analyzed 

properties within EN14214 standard. 

Keywords: Broiler rendering fat, methyl ester, esterification, high free fatty acid, fuel 

properties 

 

 

GİRİŞ 

 

Günümüzde petrol rezervlerindeki azalma, sebep olduğu fiyatlardaki hızlı 

artış ve petrol ürünlerinin yanması sonucu oluşan kirletici egzoz gazlarının 

azaltılması ve hava kirliliği kontrolü ile ilgili geliştirilen standartlar nedeniyle 

alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Dizel 

motorlar için araştırılan alternatif yakıtlardan biri de biyodizeldir (Altun ve 

Öner, 2005; Emiroğlu ve Keskin, 2010). Biyodizel, kanola, kolza, soya, keten, 

ay çekirdeği, mısır gibi yenilenebilir bitkilerden ve atık kızartma yağı veya 

hayvansal yağlardan elde edilmektedir. Bitkisel yağların az oranda sülfür 

içermeleri, yapılarında oksijen bulunması, setan sayılarının yüksek olması ve 

yanmaları sonucunda daha az zararlı emisyon yaymaları, onların özellikle dizel 

motorlar için uygun bir alternatif yakıt olabileceklerini göstermektedir (Çanakçı 

ve Van Gerpen, 1999; Çanakçı ve Van Gerpen, 2001; Ramadhas ve ark., 2004; 

He ve Bao, 2003). Ayrıca, daha yüksek parlama noktasına ve daha iyi yağlama 

özelliğine sahip olmaları da olumlu özellikleridir (Yori ve ark., 2007). Ancak, 

bitkisel yağların yüksek viskozite ve düşük uçuculuk özelliğine sahip olmaları 

yakıt olarak kullanılmasını zorlaştıran özelliklerdir. Yüksek viskozite motor 

yakıt sisteminin ve filtresinintıkanmasına, enjektör açılma basıncının 

yükselmesine, kötü atomizasyona (Karaosmanoğlu, 1999; Çanakçı, 2007) ve 

yanma sürelerinin petrol kökenli yakıtlara göre daha uzun olmasına sebep 

olmaktadır (Baranescu ve Lusco, 1982). Bu yüzden, birçok ülkede bitkisel 

yağlar saf olarak kullanılmamakta dizel yakıtına belli oranlarda katılarak, 

ısıtılarak veya esterleştirilerek (biyodizele dönüştürülerek) tüketilmektedir 

(Aktaş ve Sekmen, 2008). Biyodizeller, dizel yakıt ile oldukça iyi bir şekilde 

homojen olarak karışabilmekte ve karışım kararlı halde kalabilmektedir. Bu 

yüzden biyodizeller motorda hiçbir değişiklik yapmadan dizel yakıt ile karışım 

halinde kolaylıkla kullanılabilmektedir. Biyodizelin özellikleri kullanılan yağ 

kaynağına ve üretiminde kullanılan alkol tipine göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu durum her biyodizel için farklı tutuşma, yanma ve 

emisyon değerlerinin oluşmasına neden olmaktadır (Özsezen ve Çanakçı, 

2009).Farklı biyodizellerin, dizel motorunda denenmesi hususunda Türkiye’de 

yapılan birçok çalışma mevcuttur. Bunlardan bazıları tall yağı (Altıparmak ve 

ark., 2007), fındık yağı (Keskin ve Aydın, 2005), soya yağı (Sekmen ve Aktaş, 

2008; Arslan ve Çelikten, 2008), kanola yağı (Arslan ve Çelikten, 2008), 



 

189 

ayçiçeği yağı (İlkılıç ve Yücesu, 2000; Aksoy ve ark., 2009), pamuk yağı 

(Kılıçkan ve ark., 2008)ve palmiye yağıdır (Çanakçı ve Özsezen, 2009). 

Günümüzde biyodizel çok büyük bir sıklıkla yüksek kaliteli bitkisel 

yağlardan üretilmektedir. Bununla birlikte; yiyecek kalitesindeki bitkisel 

yağların yüksek fiyatı, biyodizel maliyet fiyatı çok büyük ölçüde hammadde 

fiyatına bağlı olduğundan, biyodizel birim fiyatını artırmakta ve yukarıda 

belirtilen tüm avantajlarına rağmen yaygın olarak kullanımını oldukça önemli 

bir ölçüde engellemektedir. Biyodizelin yüksek fiyatını düşürmek ve ticari 

alanda motorinle rekabet edebilmesini sağlamak için atık kızartma yağları, 

hayvansal yağlar, soapstoklar, çeşitli atık yağlardan oluşan yellow grease, 

brown grease gibi düşük maliyetli hammaddeler kullanılabilir (Şanlı ve 

Çanakcı, 2008). 

Tavuk kesimhanelerinde tavuğun işlenmesi ve parçalara 

ayrılmasıesnasında ayrılan sindirim kanalı, et parçacıkları, ayak ve başgibi 

kesim sonrasıatıkların rendering tesislerinde pişirilmesi sonucunda elde edilen 

tavuk ununun preslenip sıkılarak açığa çıkarılan yağa kanatlırendering yağıveya 

tavuk yağıadıverilmektedir. Kolay bulunabilen ve aynızamanda ucuz bir yağdır. 

Bunun yanında tavuk yağıbiyodizelüretimi için uygun özellikler taşımaktadır 

(Alptekin ve Çanakcı, 2011). Şekil 1’de kontinüpişiricilirendering sistemi 

verilmiştir (Bisplinghoff, 2016). Piliç eti dünyanın en yaygın tüketilen gıda 

ürünlerinden biri haline gelmiştir (Magdelaine et al., 2008; González-García et 

al., 2014). Dünyada 2015 yılında yaklaşık 9 milyon etlik piliç üretilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük piliç sektörüne sahip olup ve 

2015 yılında üretiminin yaklaşık yüzde 19'unu diğer ülkelere ihraç etmiştir 

(National Chicken Council, 2016). Türkiye’de etlik piliç kesimhanelerinden 

elde edilen rendering yağları biyodizel üretimi açısından önemli bir potansiyel 

oluşturmaktadır. Türkiye 2015 yılında tavuk eti üretiminde 1 milyon 909 bin ton 

ile Avrupa Birliği (AB-28) ülkelerinin önünde yer almıştır. Türkiye’nin 2010-

2015 yılları arası tavuk eti üretimi Şekil 2’de verilmiştir (TUİK, 2016). 

Türkiye’deki beyaz et üretiminin yaklaşık %30’u ise Bolu’da yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Kontinü pişiricili rendering sistemi (Bisplinghoff, 2016) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261400300X#bib39
http://www.nationalchickencouncil.org/
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Şekil 2. Türkiye’nin 2010-2015 yılları arası tavuk eti üretimi (bin ton) (TÜİK, 2016) 

Bu çalışmada Bolu’da bulunan etlik piliç tesislerinden elde edilen 

rendering yağından sülfirik asit katalizör olarak kullanılarak metil ester elde 

edilmiştir. Rendering yağı %1’den fazla serbest yağ asidiği içerdiği için 

esterleşme prosesitercih edilmiştir. Düşük fiyatından dolayı alkol olarak 

metanol kullanılmış ve katalizör olarak sülfirik asit tercih edilmiştir. Metil ester 

ve eurodizel karışımlarının bazı özellikleri ölçülerek karakterize edilmiştir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

%1’den fazla serbest yağ asidi içeren rendering yağı Bolu’da bulunan 

Erpiliç firmasına ait kesimhaneden alınmıştır. Erpiliç entegre üretim tesisleri 

150 bin m2 kapalı alanda, günlük 330 bin piliç kesim kapasitesine sahip olup 

Türkiye'nin piliç eti üretiminin %15'ini sağlamaktadır. 

Rendering yağı, inorganik kalıntıları uzaklaştırmak için süzüldü. Sonra, 

yağdakisuyu uzaklaştırmak için bir saat süreyle 110 °C’de bir ısıtma işlemine 

tabi tutulmuştur. Bu işlemlersonunda, rendering yağınınbazı özellikleri 

belirlenmiştir. Yağınbelirlenen özellikleri Çizelge 1'de gösterilmiştir. Bu 

işlemde alkol olarak biyodizel üretiminde en yaygın olarak kullanılan,düşük 

maliyetliveişlemi kolay olan metil alkol kullanılmıştır (Çaylı ve Küsefoğlu 

2008; Reşitoğlu ve ark., 2005). Katalizör olarak yüksek verim verdiği için 

sülfirik asit tercih edilmiştir (Zullaikah ve ark., 2005; Reşitoğlu ve ark., 2005). 

Metanol-sülfürik asit karışımımetanol içine sülfürik asit katılarak 40 °C 

sıcaklıkta 30 dakika süreyle karıştırılarak reaksiyona sokulması ile 

hazırlanmıştır. Esterleşme reaksiyonu, 1 lt’lik reaktörde, ağırlıkça %40 

metanol/yağ oranı ve ağırlıkça %5 sülfirik asit katalizör kullanılarak 63 oC 



 

191 

sıcaklıkta, 500 devir/dakika karıştırma hızında ve 60 dakika reaksiyon süresinde 

gerçekleştirilmiştir.  

Deneyler, laboratuar ölçekli tertibatlarla gerçekleştirilmiştir. Rendering 

yağı soğutucu, manyetik karıştırıcı ve termometre ile donatılmış reaksiyon 

kabınakonuldu ve ısıtıldı. Sıcaklık 63 °C' ye ulaştığında, metanol-sülfürik asit 

karışımı yağ içine ilave edildi. Karışım 63 °C sıcaklıkta ve 500 devir/dakikada 1 

saat karıştırılmıştır. Sonra karışım ayırma hunisine alınarak bir gece bekletildi. 

Ayırma hunisinde iki faz meydana geldi. Üst faz alkol-su-asit karışımından ve 

diğer faz esas olarak esterleşmiş yağ asitleri ve reaksiyona girmemiş yağdan 

oluşur. Üst faz, diğer fazdan ayrılmıştır. Ayrıldıktan sonra, numuneler, katalizör 

etkisini ortadan kaldırmak için 85 °C sıcaklıkta saf su ile üç kez yıkanmıştır. Bu 

aşamadan sonra alt faz, fazla alkol ve suyu çıkarmak için bir saat süreyle 110 

°C’de ısıtma işlemine tabi tutulmuştur. Yağ-ester karışımının asit değeri 

ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Rendering yağından metil ester üretiminin akış 

diyagramı Şekil 3’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Etlik piliç kesimhanesi rendering yağının bazı özellikleri 

Özellik Birim Ölçülen Değer 

Yoğunluk kg/m3 0.89959 

Viskozite (40 oC)          mm2/s 37.43 

Asit değeri mgKOH/g 3.74 

 

Yakıt karışımlarının hazırlanması içineurodizelyakıtı ticari bir akaryakıt 

firmasından satın alınmıştır. Metil ester, eurodizel ve yakıt karışımlarının 

viskozite, yoğunluk, parlama noktası, kükürt içeriği ve su içeriği değerleri 

belirlenerek karakterize edildi. Metil ester hacim bazında %5, %10, %15, %20, 

%25 ve %30 eurodizel yakıtı ile karıştırılmıştır. Numunelerin analizleri Afyon 

Kocatepe Üniversitesi'nde Yakıt Analiz Laboratuvarında yapılmıştır.  

  

 
Şekil 3. Rendering yağından metil ester üretiminin akış diyagramı 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Etlik piliç kesimhanesi rendering yağının esterifikasyonu 

Esterifikasyon işlemi 63 oC sıcaklıkta, karıştırma hızı 500 devir/dakikada, 

ağırlıkça %40 metanol/yağve ağırlıkça %5 sülfirik asit oranında ve 60 dakika 

süreyle yapılmıştır. Bu şartlarda işlemin dönüşüm verimi %92,1 olmuştur. Elde 

edilen metil esterin asit değeri ölçülerek 0.35 mgKOH/g olarak bulunmuştur. 

Metil esterin asit değeri 0.5mgKOH/g’dan küçük olduğu için, bu değer EN 

14214standardını karşılamaktadır (EN 14214, 2014).  

 

Eurodizel ve biyodizel karışımlarının karakteristiği 

Etlik piliç kesimhanesi rendering yağından elde edilen biyodizel Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Yakıt Analiz Laboratuvarında analiz edilmiştir. Elde 

edilen metil ester eurodizelle hacimsel olarak sırasıyla %5, %10, %15, %20, 

%25 ve %30 oranlarında karıştırılarak altı farklı ester-eurodizelkarışımı 

hazırlanmış ve bu karışımlar sırasıyla B5, B10, B15, B20, B25 ve B30 olarak 

isimlendirilmiştir. Biyodizel, eurodizel ve karışımlarının bazı özellikleri Çizelge 

2’de verilmiştir. Yakıt karışımlarının yoğunluk, viskozite, parlama noktası, 

kükürt içeriği ve su içeriği değerleri EN 14214 standardı değerleriyle 

karşılaştırılmıştır (EN14214, 2014). 

 
Çizelge 2. Biyodizel ve euro dizel yakıt karışımlarının bazı özellikleri 

Özellik Birim B5 B10 B15 B20 B25 B30 B100 
Euro 

dizel 

EN142

14 

Yoğunluk kg/m3 840 843.37 847.82 851.8 856.21 859.67 918 834.92 
860–

900 

Viskozite, 40oC) mm2/s 2.882 3.229 3.705 4.157 4.745 5.295 29.82 2.515 3.5-5.0 

Parlama noktası oC 70 71 72 73 74 75 149 69 > 101 

Kükürt içeriği mg/kg 7.3 8.4 8.5 9.0 9.5 9.8 14.9 7.0 Max.10 

Su içeriği mg/kg 49.43 60.52 84.97 96.63 118.28 137.17 462.24 33.56 < 500 

 

B100 yakıtının yoğunluğu 918 kg/m3 veviskozitesi 29.82 mm2/s olup bu 

değerler eurodizel yakıtı değerlerinden yüksektir. Yoğunluk ve viskozite 

değerleri eurodizel-ester karışımı içerisinde ester oranı arttıkça artmaktadır.  

Karışımların yoğunlukları esterin hacimsel oranıyla doğrusal olarak değişim 

göstermektedir. Etlik piliç kesimhane rendering yağı metil esterinin viskozitesi 

standart değerden yüksek olmasına karşılık, B25 veya daha düşük oranlı yakıt 

karışımları EN14214 standardının değerlerini (3.5-5.0 mm2/s) karşılamaktadır. 

Biyodizel-eurodizel karışımları biyoyakıtın viskozite değerini iyileştirmekiçin 

bir alternatif oluşturmaktadır. Eurodizel yakıtıyla karşılaştırıldığında 

biyodizelinviskozitesinin daha yüksek olması daha yüksek moleküler kütle ve 

biyodizelin kimyasal yapısından kaynaklanmaktadır. Parlama noktası pratik 

öneme sahip bir parametredir. Yakıtın yüksek parlama noktasına sahip olması, 

taşıma, nakliye ve depolama sırasında daha güvenli olduğu anlamına 

gelmektedir. Yakıt karışımlarının parlama noktası değerleri karışım içindeki 

artan biyodizel oranıyla birlikte artmaktadır. Yani karışım içinde biyodizelin 
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hacimsel oranı ne kadar yüksekse, parlama noktası da o kadar yüksektir. 

Eurodizelle karşılaştırıldığında biyodizelin daha yüksek parlama noktasına 

sahip olması emniyet açısından faydalıdır. Bütün yakıt karışımlarının kükürt 

içeriği değerleri standart değerden daha düşük olarak belirlenmiştir. Düşük 

kükürt değerinin hem çevre, hem de motor ömrü için avantajları vardır ve düşük 

kükürt değerine sahip olması biyodizelin önemli avantajlarından biridir. Bütün 

yakıt karışımlarının su içeriği değerleri standart değerden daha düşük olarak 

ölçülmüştür. B5’ten B25’e kadar olan ester-eurodizel karışımları ölçülen 

özellikler açısından uygun yakıt karışım oranları olarakbelirlenmiştir. Bu 

karışım oranları aralığında ölçülen değerler; yoğunluk 845-856.21 kg/m3, 

viskozite 2.882-4.745 mm2/s, su içeriği 49.43-118.28 mg/kg ve kükürt içeriği 

7.3-9.5 mg/kg olarak ölçülmüştür. 

Sonuçlar hacimsel olarak %25ve daha düşük oranlarda rendering yağı 

metil esterinin eurodizelle karıştırılarak dizel motorlarda önemli değişiklik 

yapılmadan uygulanabileceğini ve etlik piliç kesimhanesi rendering 

yağınıneurodizele bir ek yakıt olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 
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ÖZET 

Enerjinin temel amacı sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirlik ise bugünün 

ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini 

tehlikeye atmamaktır.  

Günümüzde enerji üretiminde yakıt enerjisi verimliliği ise Yakıt Enerjisi oranı (YEO) 

ile tanımlanır. YEO değerini artırmak için ise ya lignoselülozik kökenli yakıt 

kaynaklarına önem verilmeli ya da biyorafineri gibi yeni teknolojiler geliştirilmelidir. 

Gerek enerji prosesleri gerekse hammaddenin temini ve kullanımı noktasında ise en 

önemli kriterlerden birisi hiç şüphesiz yüksek yoğunluklu enerji üretimi (birim alan 

veya kütleden maksimum enerji) sağlanmasıdır. Bunun için günümüzde en çok tercih 

edilen yöntemlerden biri de enerji bilançolarının LCA sistemi içinde incelenmesidir. Bu 

çalışmada bunlarla ilgili temel noktalar ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, enerji döngüsü, LCA  

 

 

ENERGY BALANCES OF BIOETHANOL AND BIOMASS PRODUCTION 

 

ABSTRACT 

The main objective of energy sustainability. The sustainability of future 

generations while meeting the needs of today is to not jeopardize the ability to meet 

their own needs. Currently, the efficiency of fuel energy in the energy production of fuel 

energy rate (YEO) is defined as. To increase the value of new technologies such as the 

YEO or lignocellulosic origin or Biorafinery Emphasis should be on fuel sources should 

be developed. 

Both processes are energy as well as raw material supply and the utilization point is 

undoubtedly one of the most important criteria of high density energy production (or 

mass per unit area than the maximum energy) is provided. This is one of today's most 

preferred method is to be investigated in the energy balance LCA system. This study 

revealed the main points about them. 

Keywords: Biomass, energy balances, LCA 

 

 

GİRİŞ 

 

• Enerjinin temel amacı sürdürülebilirliktir.  

• Sürdürülebilirlik: Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek 

nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini tehlikeye 

atmamaktır.  
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• Gelecek için orta sınıf nüfusu 2 milyar, 2030 yılı için 5 milyar olması 

beklenmektedir.  

• Buna göre su ihtiyacı %30, enerji ihtiyacı %50 artacaktır. Su tüketimi 

dünyada şu an 2600 km3/yıldır. Dünyamız hala fosil kaynaklara 

bağımlıdır. 

Gezegenimiz için 9 EŞİK SINIRI’nın 2’si aşılmıştır. Bunlar Çizelge 

1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Dünya için kritik 9 eşik sınırları 

Süreçler  Parametreler Önerilen Mevcut 
Sanayi 

Öncesi 

İklim değişikliği 
Atmosferdeki CO

2
 

yoğunluğu 
350 387 280 

İklim değişikliği Radyatif zorlama 1 1.5 0 

Biyoçeşitlilik kaybı Tükenme hızı 10 >100 0.1-1.0 

Azot döngüsü Atmosferden çekilen N
2
 35 121 0 

Fosfor döngüsü Okyanuslara akan P 11 8.5-9.5 -1 

Ozon azalması Ozon yoğunluğu 276 283 290 

Okyanus asitlenmesi Aragonitin doygunluğu 2.75 2.90 3.44 

Tatlı su kullanımı İnsan için 4.000 2.600 415 

Arazi değişiklikleri 
Tarım arazisine 

dönüştürülenler 
15 11.7 Düşük 

Atmosferik Aerosol 

yükü 

Atmosferdeki parçacık 

yoğunluğu 
Henüz belirlenmemiştir. 

Kimyasal kirlilik Kimyasal kirlilik kaynakları Henüz belirlenmemiştir. 

 

9 EŞİK SINIRI’nın Önemi:  

9 eşik bir araya getirilip çember içinde kalan simit alanı «insanlık için 

güvenli faaliyet alanı»nı oluşturur. Burada sorulması gereken soru insanlığımız 

toplumsal temelin ne kadar altındadır? 

• Gıda güvenliği (yetersiz beslenen nüfus) %13, Elektriğe erişimi 

olmayan nüfus %19 

• Temiz yemek pişiremeyen nüfus %39, İyi içme suyuna ulaşamayan 

nüfus %13 

• İyi temizliğe ulaşamayan nüfus %39, Yetersiz gelir (Sınır 1.25 

USD/gün) %21’dir. 

 

Biyoyakıtlar – Gıda Fiyatları Artış Nedeni değildir!  
Çünkü Dünyada üretilen gıdaların %30’u, Hasat sonrası işleme sürecinde, 

AVM zincirlerinde, Tüketiciler tarafından (%30’un %35’i) Çöpe atılarak israf 

edilmektedir. 

Biyokütle kaynaklarından çok değişik ve çevre dostu ürünleri elde etmek 

mümkündür. 
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Şekil 1. Biyoyakıtlarda 2 0C senaryosu 

 

 
Şekil 2. Dünyada biyoetanol trendi 

 

Çizelge 2. LCA göre biyoyakıt-enerji bitkileri kullanımında GHG değişimi 
Biyoyakıt – Enerji 

bitkileri 

Fosil yakıta göre % GHG Tutumu  

(AB, USA) 

Fosil yakıta göre % GHG Tutumu  

(Türkiye) 

Mısır -25 -18 

Switchgrass -73 -67 

Lignoselülozik bitkiler -80 -61 

Miscanthus -98 -90 

 

Yakıt enerjisi verimliliği ise Yakıt Enerjisi oranı (YEO) ile tanımlanır. 

YEO değerini artırmak için ise ya lignoselülozik kökenli yakıt kaynaklarına 

önem verilmeli ya da biyorafineri gibi yeni teknolojiler geliştirilmelidir. 

 
    Çizelge 3. LCA göre biyoyakıt- enerji bitkileri için YEO 
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Şekil 3. Lignoselülozik biyokütleden yakıt üretimi 

 

 
Şekil 4. Biyokütleden yakıt üretiminde kritik proses noktaları 

 

 

 
Şekil 5. Hibrid biyoetanol üretimi 
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Şekil 6. Biyorafineri konsepti 

 

 
Şekil 7. Biyorafineri sistemleri için sınırlar 

 

 
Şekil 8. Biyorafineri konseptinin uyarlanması 

 

 
Şekil 9. Biyokimyasal ve termokimyasal yöntemler 
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Biyokütle Üretiminde Enerji Bilançoları 
Günümüzde iklim değişikliği belirsizliğinde 1 C sıcaklık artışı hububat 

hasadında %10 azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca ülkemizde 41 milyon ha 

olan tarım arazileri 2014 yılı itibarı ile 38 milyon ha’a düşmüştür. Bu yüzden 

Enerji maliyetini düşürmek için 

1. Zaman gereksinimi düşük üretim teknikleri 

2. Yüksek kapasiteli mekanizasyon araçlarına gerek vardır. 

Bu yönüyle bakıldığında Mekanizasyon ve ENERJİ ülkemiz TARIMINDAKİ 

en büyük girdilerdir. (2013 yılı kesin rakamlarına göre 2.83 kW/ha güç düzeyi) 

 

Enerji Bilançoları (veya LCA) nedir? 
Enerji bilançosu bir sistemin veya bir tarımsal işletmenin girdi ve 

çıktıları arasındaki ilişkilerin enerji birimleri yönüyle sayısal olarak 

karşılaştırılmasıdır.  

 

Tarımda Biyokütle Üretiminde Enerji Girdileri 

• Tarımda enerji kullanımının sistematik analizinde direkt enerji girdileri 

ve indirekt enerji girdileri değerlendirilmektedir. Genelde diesel 

yakıtının hesaplanmasında yakıtın ısıl değerine ek olarak taşıma, 

depolama gibi nedenlerden dolayı yaklaşık %10.5 fazlası alınmaktadır. 

Bununla birlikte diesel için tüm enerji gereksinimi 39.45 MJ/lt ( 46.41 

MJ/kg) olarak verilmektedir.  

• Türkiye için bu değer 10.75 MJ/kWh olarak bulunmuştur. Elektriğin 1 

kWh’ine 8.4 MJ/kWh üretim değeri de eklendiğinde 1 kWh elektrik 

enerjisi için Türkiye şartlarında 10.59 – 11.62 MJ/kWh bir enerji 

gereklidir (Acaroğlu, 1998). 

•  

Tarımda direkt enerji kullanımı 

1. Mineral ürünler, 2. Akaryakıt (Fuel- oil, Elektrik), 3. Biyokütle 

(örneğin saman, odun), 4. İnsan ve hayvan iş gücüdür. (Bazı kaynaklar 

iş gücü enerjisini indirekt enerji girdilerinde göstermişlerdir). 

 

İNDİREKT ENERJİ GİRDİLERİ 

• Endirekt enerji girdileri olarak  

Tarım makinaları, gübre, bitki koruma ilaçları, tohumluk, sulama, 

taşıma, bina, depolama, kurutma, temizleme işlemleri ve tesisleri gibi 

donatımlar sayılabilir.  

 

Tarım Makinaları 

• Tarım Makinalarının imalatı ve onarımı toplam enerji bilançosu içinde 

önemli bir yere sahiptir. Çeliğin sıcak işlenmesinde toplam enerji 

tüketimi 33 MJ/kg’dır. Çelik üretiminde yarı mamulün üretiminde 

gereksinim duyulan enerji dikkate alındığında (~3 MJ/kg) 36 MJ/kg 

olmaktadır. 
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• Sonuçta 33 MJ/kg’ın %30 ilave ederek (33 MJ/kg x 0.30=10.8 MJ/kg, 

bakım ve onarım için) toplam olarak 46.8 MJ/kg makina olarak 

verilebilir. 

 

Mineral Gübre (Azot- N) 

• Net olarak imalat, taşıma ve depolama için kg N başına enerji tüketimi 

45,97 MJ/kg olduğu belirtilmektedir. Azotlu mineral gübrelerin üretimi 

için ortalama 45 MJ/kg olarak verilmektedir. Buna 4,10 MJ/kg 

eklenecek olursa enerji bilançolarında N gübre için 49,10 MJ/kg 

alınabilir. 
 

Fosforlu (P) gübreler 

• Üretim, taşıma ve depolama için net kg başına enerji tüketimi fosforlu 

gübrelerde 10.76 MJ/kg olarak hesaplanmıştır (Taşıma ve depolamada 

3.78 MJ/kg). Tüm bu değerler dikkate alındığında fabrika çıkış değeri 

14+3.78=17.78 MJ/kg olarak fosforlu gübre enerji eşdeğeri 

bulunmaktadır. 

 

Potasyumlu (K) Gübreler 

• Potasyum gübresi maden cevherini taştan ayırma (flotasyon), 

kristalleştirme ve diğer fiziksel yöntemlerle doğal tuz tabakasından elde 

edilmektedir. 1 kg K2O’un üretimi için enerji tüketimi ortalama 6.01-

8.00 MJ/kg’dır. Taşıma ve depolama için ise 1.14 MJ/kg enerji tüketimi 

söz konusudur. Bu gübrelerde toplam enerji tüketimi yani enerji 

eşdeğeri 9.14 (8.0+ 1.14) MJ/kg dır. 

 

Kireç (CaO) 

• Kireçte bu değer üretim için 3.05 MJ/kg ve taşıma-depolama için 0.42 

MJ/kg toplamı olarak 3.47 MJ/kg olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Ekim ve Dikim (Tohum ve Fidan) 

 
Çizelge 4. Tohumluk enerji girdileri eşdeğerleri 

Ürün çeşidi Enerji tüketimi (MJ/kg) 

Kışlık kolza 5.69 – 7.72 

Aspir (Konya) 14 

Kanola (Konya) 7-14 

Ketencik (Konya) 3.50 

Soya  17-18 

Şeker pancarı 48.5 

Alfaalfa (Konya) 44 -45 

Switchgrass  (Konya) 15-25 

Miscanthus rizom (İzmir-Konya) 4.5-8.5 
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İlaçların formül, paketleme ve taşıma için özgül enerji tüketimleri 

 
Çizelge 5. İlaçlama için enerji girdileri eşdeğerleri 

Üretim aşamaları Enerji tüketimi (MJ/kg.AM) Açıklama 

Formülasyon 

Emülsiyon (eriyik) 139.32 – 139.40 %30 AM oranı 

Çözünür 10.44 – 10.50 % 50 AM oranı 

Granül 15.0 – 15.2 % 5 AM oranı 

Toz ilaç 15.Ara % 5 AM oranı 

Taşıma 

Emülsiyon 4.50 – 4.65 

640 km uzaklık ve 2.22 kJ/kg.km kabul 

edilmiştir. 

Çözünür 2.80 – 2.81 

Granül 28.14 

Toz ilaç 28.14 

 
Bitki Koruma İlaçları (A.M. İçeriğine göre) 
 

Çizelge 6. İlaçlama için Aktif Madde (A.M.) enerji girdileri eşdeğerleri 

Aktif Madde Enerji tüketimi (MJ/kg) Aktif Madde Enerji tüketimi (MJ/kg) 

Herbisit için AM içeriğine göre tarımsal ilaçların enerji eşdeğerleri 

2,4,5-T 237 – 237.3 Diuron 269 

2,4-D 101 – 203 EPTC 160 

Alachor 278 – 396 Fluazifop-butyl 518 

Atrazine 189 – 238 Fluometuron 355 

Bentazon 434 Glyphosate 452 – 453 

Chloramben 298 – 290 MCPA 129 – 130 

Chlorsulfuron 365 Metholachlor 276 

Cyanazine 201 Paraquat 414 – 458 

Dicamba 294 Propachlor 289 

Diquat 398 – 399 Trifluralin 147 – 374 

 

Malzeme, depolama ve bina yapım enerjisi 
 

Çizelge 7. Depolama tesisleri için yapım enerjisi eşdeğerleri 

Hammadde Enerji tüketimi (MJ/kg) Hammadde Enerji tüketimi (MJ/kg) 

Doğal Hammadde Sentetik Malzeme 

İnşaat kerestesi 1300 Sentetik kauçuk 193000 

Yonga 1699 PE 90000 – 146000 

Karton, mukavva 2000 PVC 85000 – 120000 

Kauçuk 86000 PP (poli propilen) 70999 – 112000 

Metal Malzeme PA (Poliamid ) 109000 

Yapı çeliği 36000 PS (Polistrol) 139000 

Kağıt  16 – 115     
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Çizelge 8. Bazı yapı hammaddelerinin enerji eşdeğerleri 
Yapı malzemesi Enerji tüketimi (MJ/kg) Yapı malzemesi Enerji tüketimi (MJ/kg) 
Beton 2002 Kireç taşı 15 
Çelik beton 7999 Yanmış kireç 4165 
Doğal taş 11 Kalsiyum sülfat 2146 
Harç 36 Duvar tuğlası 1926 
İnce çakıl 72 Yapı tuğlası 6840 
Toz çakıl 518 Kireçli tuğla 349 
Çimento 9000 Demir 13-28 
Alüminyum 214 - 383 Bakır 30-285 

 

Çizelge 9. Aspir bitkisinde enerji girdileri (MJ/ha) 

Tarımsal 
İşlem 

iş başarısı 
(h/ha) 

Traktör 
enerjisi 

Alet-
makina 
enerjisi 

Yakıt-
yağ  

Enerjisi 

İş gücü 
enerjisi 

TOPLAM 

K. pulluk 2,14 73,36 14,35 604,53 4,00 696,24 

D. pulluk 0,84 28,91 10,16 238,33 1,58 278,97 

Ekim 0,68 23,34 49,94 192,47 1,27 267,03 

Gübreleme 0,22 7,55 1,96 62,18 0,41 72,11 

Biçerdöver 0,94   121,20 390,74 1,76 513,70 

Toplam   133,16 197,62 1488,25 9,01 1828,04 

 

Çizelge 10. Aspir tarımında Gübreleme ve tohum enerjisi 
Gübreleme Enerjisi kg/ha MJ/kg MJ/ha 

N 120 49,10 5892 

P 40 17,78 711,2 

Gübreleme Enerjisi Toplamı 6603,2 

Tohum Enerjisi 20 14 280 

 

Çizelge 11. Aspir tarımında toplam enerji girdileri 

Enerji Girdileri MJ/ha %  

Yakıt enerjisi 1488,25 12,13 3 

Traktör Enerjisi 133,16 1,09  

Makine Enerjisi 197,62 1,61  

İş gücü enerjisi 9,01 0,07  

Gübre enerjisi 6603,20 53,83 1 

Tohum 280,00 2,28  

Endüstriyel işlem (ekstraksiyon) 2406,25 19,61 2 

Endüstriyel işlem (rafine) 1150,38 9,38 4 

Toplam 12267,87 100,00  

 

Çizelge 12. Aspir tarımında Toplam enerji çıktısı 
Enerji Çıktısı MJ/kg MJ/ha 
Aspir yağı (Rafine halde) 39,5 27373,5 

Aspir sapı 18,08 120232 

Aspir posası 18,09 28871.6 

Toplam   147605,5 

Enerji Verimi (MJ/ha) O/I Enerji Tüketimi (MJ/kg) 
147605.50 12.03 76.678 
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SONUÇ 

 

Enerji üretim ile ilgili bir proseste, bir prosesin işlem basamakları, bunlar 

arasındaki etkileşim ve kritik sınırlar bilinmeden prosesin anlaşılması ve 

proseslerin geliştirilmesi zordur. Bunun yanında bu proseslerde kullanılacak 

hammaddenin fiziksel, kimyasal ve tarımsal özellikleri tam saptanmadan 

proseslerde ne gibi değişikliğe gidileceği de belirsizdir. 

Gerek enerji prosesleri gerekse hammaddenin temini ve kullanımı 

noktasında ise en önemli kriterlerden birisi hiç şüphesiz yüksek yoğunluklu 

enerji üretimi (birim alan veya kütleden maksimum enerji) sağlanmasıdır. 

Bunun için günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerden biri de enerji 

bilançolarının LCA sistemi içinde incelenmesidir. Bu çalışmada bunlarla ilgili 

temel noktalar ortaya konmuş ve örnekler verilmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, farklı işletme şartlarında ve reaktör konfigürasyonlarında işletilen 

anaerobik sistemlerde tavuk atıklarının havasız (anaerobik) arıtılabilirliği ile biyogaz 

potansiyeli araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan ham tavuk atığı (TKM~%30; 

UKM/TKM~%60), büyük bir entegre tavuk çiftliğinden temin edilmiş olup; bu tesiste 

sadece yumurta üretimi gerçekleştirilmektedir. Havasız sistemler, TKM oranı yaklaşık 

%4 olan seyreltik tavuk atığı ile beslenmiştir. İstenilen TKM oranını elde edebilmek 

için ham atık, çeşme suyu ile seyreltilmiştir. İlk çalışmada; yarı-sürekli laboratuvar 

ölçekli bir Havasız Çamur Yataklı Reaktör (HÇYR), 6 ay boyunca doğal ortam 

sıcaklığında (17-23 ◦C); ikinci çalışmada ise anaerobik karıştırmalı bir reaktör, 2 ay 

boyunca mezofilik şartlarda (35 ◦C) kesikli olarak işletilmiştir. Sistemlerde aşı olarak 

kâğıt/karton endüstrisine ait havasız çürütücüden alınan granül çamur kullanılmıştır. 

Her iki çalışma sonunda; UAKM giderimleri yarı-sürekli ve kesikli sistemler için 

sırasıyla >%97 ve >%80 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama biyogaz verimi ise, 13 gün 

hidrolik bekleme süresinde işletilen yarı-sürekli HÇYR sisteminde ~0.171 m3/kg 

UKMbeslenen; 57 gün çürütme süresi boyunca işletilen kesikli sistemde ise biyogaz verimi 

~0.250 m3/kg UKMbeslenen olarak gözlenmiştir. Makul ölçüde biyogaz sonuçları, tavuk 

atıklarının ilave ısıtma gerektirmeyen doğal ortam sıcaklıklarında da arıtımının 

uygulanabilir olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Biyogaz geri kazanımı, havasız arıtma, işletme sıcaklığı, tavuk 

gübresi 

 

BIOGAS POTENTIAL OF DILUTED CHICKEN MANURE DURING 

ANAEROBIC TREATMENT  
 

ABSTRACT 

Anaerobic treatment of chicken manure and its biogas potential were 

investigated in anaerobic systems operated at two different conditions and reactor 

configurations. Raw chicken (laying-hen) waste was taken from a big enterprise with an 

average total solids of about 30% (~60% volatile content). In order to obtain the 

required TS content; raw manure was diluted with tap water (i.e., both systems were fed 

with ~4% TS). In the first study; a lab-scale anaerobic sludge bed (ASB) reactor was 

operated as semi-continuous mode at ambient temperature (17-23 ◦C) at a HRT=13 days 

for about 6 months. In the second study; an anaerobic batch reactor was operated as 

batch mode at mesophilic temperature (35 ◦C) for about 60 days. Anaerobic systems 

were inoculated with granular sludge taken from anaerobic digester of a 

paper/cardboard industry. At the end of both studies; respective volatile suspended 

solids removals for semi-continuous and batch systems were more than 97% and 80%. 

Average biogas yield was ca. 0.171 m3/kg VSfed for ASB reactor; whereas biogas yield 
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was ca. 0.250 m3/kg VSfed for batch system. Hence, reasonable biogas productions 

indicated that anaerobic treatment of chicken manure was feasible at ambient operating 

temperatures without external heating up to 35 0C.  

Keywords: Anaerobic treatment, biogas recovery, chicken manure, operating 

temperature 
 

 

GİRİŞ 

 

Kanatlı hayvan endüstrisinden kaynaklanan atıklar; hayvan dışkısı, altlık 

malzemeleri, ölü kuşlar, yumurta kabukları, kırılmış yumurtalar, tüyler ve çeşitli 

kesimhane atıklarını içermektedir. Bu atıklar, besi maddeleri (nutrient) 

bakımından da zengin olup tarımsal gübre değerleri oldukça yüksektir. Ancak, 

bu atıklar yeraltı/yüzey sularına karışarak azot/fosfor kirliliğine, dolayısıyla 

ötrofikasyona sebep olabilmektedir. Açıkta bekleyen atık ayrıca; fitotoksik 

maddelerin üretimi ile patojenlerin salınımına sebebiyet vererek; bu atıklara 

temas eden hayvanlara bulaşmasına ve böylece hastalığa sebebiyet veren 

mikropların kolayca yayılmasına da sebep olabilmektedir. Bunun dışında, 

bekleyen atık bozunmaya uğrayarak; metan gibi çeşitli gazlar salınmakta ve bu 

da sera etkisi yaratabilmektedir (Kelleher ve ark., 2002). Tüm bu olumsuz çevre 

problemlerinden dolayı, tavuk çiftliklerinden kaynaklanan atıkların gerek 

çevreye gerekse insan sağlığına uygun bir şekilde arıtılarak sürdürülebilir bir 

şekilde bertaraf edilmesi, birçok ülkede en önemli çevresel problemlerden biri 

haline gelmiştir. 

Havasız (anaerobik) çürütme, çiftlik hayvanlarından ortaya çıkan 

atıkların daha sürdürülebilir bir şekilde arıtımını/yönetimini sağlayan biyolojik 

bir prosestir. Son yıllarda, anaerobik reaktörler; kanatlı hayvan gübresinin 

arıtımında, biyogaz geri kazanımı amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Mathias, 2014). Anaerobik prosesler yardımıyla atık yönetimi sağlanabildiği 

gibi; yüksek miktarlarda üretilen biyogaz sayesinde faydalı ve kullanılabilir 

enerji üretiminin olması, bu sistemleri diğer arıtma proseslerine göre cazip 

kılmaktadır. Bu üstün özelliklerinden dolayı tavuk gübresi gibi yüksek organik 

içerikli atıkların anaerobik reaktörlerde arıtımı; en etkili sürdürülebilir Atık-tan-

Enerjiye (Waste-To-Energy) teknolojilerinden biri olarak düşünülmektedir. Bu 

teknolojilerde atıklar, farklı yakıt şekillerine çevrilerek enerji temini için 

kullanılmaktadır (Demirbas, 2011).  

Ülkemizde kümes hayvanları sayısının yaklaşık olarak 265 milyon 

olduğu göz önüne alınırsa; yıllık atık kapasitesi de 8 milyon ton civarında 

hesaplanmaktadır. Bunun yıllık toplam katı madde miktarı (TKM) ise yaklaşık 

2 milyon ton değerindedir. Katı maddenin metana dönüşüm oranının 0.15 m3 

CH4/kg TKM olduğu kabul edilirse; bu atıkların havasız arıtımı sonucunda, bir 

yılda önemli oranda enerji geri kazanımı mümkün olabilmektedir (Gülümser, 

2012; TÜİK, 2015). Bu proseste ayrıca organik maddeler havasız ortamda 
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biyolojik olarak ayrıştırılır ve işlem sonunda dengeli (stabil) son ürünler de elde 

edilir. Bu sebeple, anaerobik arıtma; yüksek kirlilik yüküne sahip organik 

atıkların arıtımına ve biyogaz geri kazanımına olanak sağlaması ve gübre elde 

edilmesi gibi avantajları sebebiyle hayvan atıklarının yönetiminde en fazla 

tercih edilen biyolojik proseslerden biridir (Zhang ve ark., 2014). 

Tavuk atıklarının anaerobik arıtımı üzerine yapılmış birçok bilimsel 

araştırma mevcut olsa bile, genellikle bu çalışmalar bu atıkların mezofilik (35 
◦C) sıcaklıkta işletilen tam karışımlı havasız çürütücülerde arıtımıyla sınırlı 

kalmaktadır. Tavuk atıklarının Havasız Çamur Yataklı Reaktör (HÇYR)’ler gibi 

yüksek hızlı reaktörlerde arıtımı konusunda ise mevcut literatür bilgisi oldukça 

azdır. Ulaşılan literatür bilgilerine göre ise tavuk atıklarının arıtımı için HÇYR 

uygulamaları büyük ölçüde yine mezofilik (35 ◦C) sıcaklıklarda 

gerçekleştirilmiştir (Yetilmezsoy ve Sakar, 2008). Hâlbuki bu atıkların doğal 

ortam sıcaklıklarında herhangi bir ilave ısıtmaya ihtiyaç duyulmadan 

arıtılabilmeleri ile havasız reaktörlerin işletme maliyetlerinin önemli ölçüde 

azaldığı bilinmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; farklı işletme şartlarında ve reaktör 

konfigürasyonlarında işletilen laboratuvar ölçekli anaerobik sistemlerde tavuk 

atıklarının havasız arıtılabilirliği ile biyogaz potansiyelinin araştırılmasıdır. Bu 

kapsamda, çeşme suyu ile seyreltilen tavuk atıkları yarı-sürekli olarak işletilen 

HÇYR ve kesikli olarak işletilen havasız reaktöre aynı katı madde yükleme 

oranında beslenmiştir. Seyreltik tavuk atıklarının arıtımı için kullanılan kesikli 

reaktör mezofilik (352 ◦C) sıcaklık değerinde, HÇYR sistemi ise doğal ortam 

sıcaklığında (17-23 ◦C) işletilmiştir. Havasız arıtılabilirlik konvansiyonel 

parametreler ve biyogaz ölçümü ile izlenmiştir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Anaerobik Reaktörler ve Aşı Kaynağı 
Havasız arıtılabilirliğin araştırıldığı ilk çalışmada, yarı-sürekli olarak 

beslenen, yukarı akışlı ve etkili hacmi 6.45 litre olan bir Havasız Çamur Yataklı 

Reaktör (HÇYR) kullanılmıştır. Reaktör, 1 m yükseklikte ve 90 mm çapında 

pleksicam kolondan oluşmuştur. Reaktörün konik bir giriş kısmı, silindirik bir 

gövdesi, gaz-sıvı-katı ayırıcı bir bölmesi ve bir çıkış savağı bulunmaktadır 

(Şekil 1).  
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Şekil 1. HÇYR sisteminin şematik görünümü 

Havasız arıtılabilirliğin araştırıldığı ikinci çalışmada ise toplam hacimleri 

(Vtop) 1 litre olan 6 adet test şişesi kullanılmıştır. Tavuk atıklarının farklı 

çürütme sürelerinde gerçekleşen havasız arıtımının daha etkili bir şekilde 

araştırılabilmesi açısından, reaktörlerdeki havasız arıtma farklı zamanlarda 

sonlandırılmak (havasız çürütmenin durdurulması) üzere deney setleri 

tasarlanmıştır. Tavuk atığı içeren reaktörlere ek olarak içerisinde sadece aşının 

olduğu bir kontrol reaktörü aynı işletme şartlarında işletilerek; arka-plan 

(background) gaz üretimi de göz önünde bulundurulmuştur. Bunun dışında, 

sadece gaz ölçümünün gerçekleştirildiği bir reaktör de işletilmiş; aynı zamanda 

gaz üretiminin sonlandığı çürütme zamanında da bu reaktörden alınan sıvı 

numunelerde arıtılabilirlik analizleri yapılmıştır (Şekil 2). Havasız test şişelerine 

ilk olarak 175 ml havasız granül aşı çamuru (Vaşı) aktarılmıştır. Daha sonra, 

toplam katı madde oranı yaklaşık %4 olacak şekilde 525 ml seyreltik tavuk atığı 

(slurry) ilave edilmiştir. Böylece, reaktörler içerisinde çürütmenin 

gerçekleştirildiği hacim (Vetkili) 700 ml (Vetkili /Vaşı=1/4) ve üretilen gazın 

ölçüldüğü boşluk hacmi ise 300 ml olmuştur. Ham tavuk atığının seyreltilmesi, 

çeşme suyu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aşı çamuru ve numune transferini 

takiben; tüm şişeler teflon kaplı kauçuk septalar ile sıkıca kapatılmıştır. 

Anaerobik şartların sağlanabilmesi için son olarak tüm şişeler saf azot gazı ile 

yıkanmıştır.  

 

Şekil 2. Kesikli reaktörlerin şematik görünümü 
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İşletmeye alma döneminde, her iki sistemde kullanılan aşı; farklı 

kâğıt/karton endüstrilerine ait ve mezofilik sıcaklıkta işletilen havasız 

reaktörlerden temin edilmiştir. Çürütücülerde aşı olarak kullanılan her iki çamur 

kaynağı da granül yapıdadır. HÇYR sisteminde kullanılan aşıya ait AKM 

konsantrasyonu yaklaşık 90 g/lt; UAKM/AKM oranı ise yaklaşık %44 olarak 

hesaplanmıştır. Kesikli sistemde kullanılan granül aşı çamuru, 30 saniye 

boyunca mutfak tipi bir parçalayıcıdan geçirildikten sonra test şişelerine 

aktarılmıştır. Bu aşı çamuruna ait TKM konsantrasyonu yaklaşık 7800 mg/lt; 

UKM/TKM oranı ise yaklaşık %50 olarak hesaplanmıştır. 
 

Ham Tavuk Atığı ve Substrat Karakterizasyonu 
Bu çalışmada kullanılan tavuk atığı, 275.000 tavuk kapasiteli ve günlük 

yumurta üretimi 20,000 olan entegre bir tavuk çiftliğinden temin edilmiştir. 

Sadece yumurta üretiminin gerçekleştirildiği bu endüstride ortaya çıkan 

gübrenin ortalama TKM içeriği yaklaşık %30 ve bunun uçucu kısmı ise 

yaklaşık %60 olarak hesaplanmıştır.  

Tavuk çiftliğinden temin edilen atık, çalışmada kullanılmak üzere taze 

olarak alınarak +4 ◦C’de, kapalı kaplarda muhafaza edilmiştir. Çalışmada 

kullanılan havasız reaktörlere beslenen atık için besleme oranı olarak 1+6 (1 kg 

tavuk atığı +6 lt çeşme suyu) değeri uygulanmıştır. Tavuk atığı bu oranda 

seyreltildikten sonra, hazırlanan karışım elekten geçirilmiş ve homojen bir 

şekilde reaktöre beslenmesi sağlanmıştır (Jaxybayeva, 2014). Her iki sisteme 

beslenen giriş akımının (substrat) TKM oranı yaklaşık %4 olarak 

hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan substratın karakterizasyon 

sonuçları Çizelge 1’de sunulmaktadır. Çalışma boyunca, tavuk atığının yeterli 

miktarlarda makro/mikro besin maddesi içerdiği öngörülmüş - gerçek ölçekli 

biyogaz tesislerinde de çok uygulanabilir olmayacağı düşünülerek - reaktörlerin 

beslenmesi sırasında herhangi bir eser element çözeltisi ilave edilmemiştir. 

Bunun dışında, hazırlanan besleme sıvısının pH’ı çalışma süresince tavsiye 

edilen 6.5-8.2 aralığında kaldığından, besleme öncesi herhangi bir pH ayarı 

yapılmamıştır.  

 
Çizelge 1. Havasız reaktörlere beslenen seyreltik tavuk atığının özellikleri 

Parametre Birim Yarı-Sürekli  Kesikli  

pH - 7.59 7.32 

AKM mg/lt 28510 33470 

UAKM mg/lt 17400 19260 

UAKM/AKM % 61 58 

TKOİ mg/lt 29635 22680 

ÇKOİ mg/lt 11916 6415 

NH4 - N mg/lt 1170 1000 

Alkalinite mg CaCO3/lt 2900 9180 
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İşletme Koşulları 

Havasız arıtılabilirliğin araştırıldığı ilk çalışmada, yarı-sürekli olarak 

işletilen HÇYR sistemi iki farklı hidrolik bekleme süresinde (HBS= 13 ve 26 

gün) yaklaşık 180 gün boyunca çalıştırılmıştır. İşletme esnasında 

karşılaşılabilecek problemlerin ve besleme esnasında muhtemel bir tıkanmanın 

önüne geçilebilmesi amacıyla, tavuk atığı 1+6 oranında seyreltilmiş ve bu 

karışım 4.00 mm çaplı elekten geçirildikten sonra reaktöre beslenmiştir. Elekten 

geçirme işlemiyle, kum, taş, yumurta kırıkları, tüy ve çeşitli inert maddelerin 

besleme suyuna karışımının önüne geçilmesi planlanmıştır. Seyreltik tavuk atığı 

daha sonra homojen bir şekilde karıştırılarak bir besleme hunisi yardımıyla 

reaktöre beslenmiştir. Bu kapsamda, sisteme yukarı akışlı olacak şekilde 250-

500 ml seyreltik tavuk gübresi ilave edilmiştir (Şekil 1). HÇYR sistemi tüm 

çalışma boyunca ısıtılmamış ve doğal ortam (oda) sıcaklığında işletilmiştir. 

Çalışma dönemi boyunca reaktördeki işletme sıcaklığı sürekli olarak kontrol 

edilerek; reaktör içerisinde sabitlenmiş civalı termometre yardımıyla 

ölçülmüştür. İklim şartları ve reaktörün konulduğu oda sıcaklığına da bağlı 

olarak; HÇYR’de gözlenen işletme sıcaklığı 17-23 oC aralığında olup; reaktörün 

çalışma boyunca mezofilik-altı sıcaklıkta çalıştığı söylenebilir. 

Havasız arıtılabilirliğin araştırıldığı ikinci çalışmada, kesikli olarak 

işletilen havasız reaktörler 57 gün boyunca çalıştırılmıştır. Kesikli test şişeleri 

tüm çürütme süresi boyunca 35 oC sabit oda sıcaklığında (mezofilik) ve karanlık 

ortamda inkübe edilmiştir. Şişeler günde iki kere elle karıştırılarak; aşı ile 

substratın etkili bir şekilde teması sağlanmıştır. 

 

Deneysel Yöntem 

Ham numune ve aşı çamuru karakterizasyonu ile seyreltik tavuk atığının 

havasız arıtılabilirlik çalışması kapsamında; tüm katı madde analizleri ve 

alkalinite, toplam kimyasal oksijen ihtiyacı (TKOİ), çözünmüş kimyasal oksijen 

ihtiyacı (ÇKOİ) ile amonyak azotu (NH4-N) Standart Yöntemler’de (APHA, 

2005) belirtildiği şekilde gerçekleştirilmiştir. KOİ ölçümleri kapalı kolorimetrik 

yöntem ile gerçekleştirilmiş ve ÇKOİ için numuneler 0,45 µm gözenek çapına 

sahip selülozik nitrat filtrelerden süzüldükten sonra, süzüntü suyunda 

gerçekleştirilmiştir. pH değerleri HI 2211-02 HANNA marka pH metre ile 

ölçülmüştür. Bunun yanında, laboratuvar ölçekli HÇYR’den elde edilecek 

toplam biyogaz miktarı işletme süresi boyunca bir gaz metre (Ritter MGC-10 

tipte) ile sürekli olarak okunarak belirlenmiştir (Şekil 1). Kesikli test şişeleri 

içerisinde gerçekleşen gaz üretimleri ise uygun aralıklarda el tipi bir 

manometreyle (Lutron PM 9107) izlenmiş; gaz değerleri kaydedildikten sonra 

şişelerdeki gaz dışarı salınmıştır. Havasız sistemlerde gözlenen gaz 

üretimlerinin aynı olması açısından; manometrede okunan gaz basıncı (mbar) 

hacim birimine (ml) çevrilmiştir.  
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Havasız arıtılabilirliğin araştırıldığı ilk çalışma sonuçları, doğal ortam 

sıcaklıklarında (17-23 ◦C) seyreltik tavuk atıklarının HÇYR sistemiyle başarılı 

bir şekilde arıtılabildiğini göstermiştir. Ortalama toplam ve çözünmüş KOİ 

giderimleri sırasıyla yaklaşık %90±5 (Şekil 3a) ve %75±7 (OYH  2.0 kg 

KOİ/m3.gün) olarak elde edilmiştir. Havasız sistemin giriş akımında AKM ve 

UAKM konsantrasyonları sırasıyla 35310±17690 ve 21270±12260 mg/lt 

değerlerine kadar artmıştır. Çalışma boyunca HÇYR sisteminin giriş ve çıkış 

akımlarında gözlenen AKM değişimi Şekil 3b’de gösterilmektedir. Sonuçlar 

AKM ve UAKM’nin %97 oranında çıkış akımından giderilebildiğini ortaya 

koymuştur. Ayrıca, çıkış akımında ölçülen ortalama pH ve alkalinite 

sonuçlarının da sırasıyla yaklaşık 8.24 ve 1980 mg CaCO3/lt olduğunu; böylece 

sistemin kararlı işletildiği dönemde, bu iki parametre açısından herhangi bir 

olumsuzluk yaşanmamıştır. Aynı şekilde, ortalama amonyak azotu değerleri de 

giriş ve çıkış akımında sırasıyla 1170 ve 1150 mg/lt olarak hesaplanmış; tavuk 

atıklarının havasız arıtımında problem yaratabilen serbest amonyak toksisitesi 

çalışma boyunca gözlenmemiştir. Ortalama biyogaz verimi ise, 13 gün HBS’de 

işletilen yarı-sürekli HÇYR sisteminde ~0.171 m3/kg UKMbeslenen olarak 

bulunmuştur. Toplam biyogazın metan içeriği ise yaklaşık %60 olarak 

okunmuştur.  

 
 

Şekil 3. HÇYR sisteminde (a) TKOİ ve (b) AKM değişimi 
 

Havasız arıtılabilirliğin mezofilik sıcaklıkta (35 0C) araştırıldığı ikinci 

çalışma sonuçları da seyreltik tavuk atıklarının (TKM~%4) biyogaz 

potansiyelini başarılı bir şekilde ortaya koymuştur. Kesikli sistemlerde; 8065 

mg/lt olan ÇKOİ konsantrasyonu (t=0. gün), inkübasyon süresinin sonunda 

1875 mg/lt değerine (t=57. gün) düşmüştür. Kesikli sistemde çürütme sonunda 

TKM ve UKM giderimleri sırasıyla %28 ve %50 olarak hesaplanmıştır. Farklı 

parametrelerin, çürütmenin başlangıcı ve sonunda gözlenen değişimleri Şekil 

4’de sunulmaktadır. Sonuçlar ayrıca, AKM ve UAKM’nin sırasıyla %77 ve 

%83 oranlarında giderilebildiğini ortaya koymuştur. Çürütmenin başlangıcı olan 

(a) (b) 
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t=0 anında pH=7.7 olarak ölçülmüştür. pH değeri, her ne kadar t=5. günde 6.89 

değerine düşse bile; çürütmenin son günü olan t=57. günde yine 7.71 değerine 

yükselmiştir. Alkalinite de tüm çalışma süresince sürekli bir artış eğilimi 

göstererek; çürütmenin başlangıcında 4800 mg CaCO3/lt değerinden çürütmenin 

sonunda 12300 mg CaCO3/lt değerine kadar artmıştır. Amonyak azotu ise tüm 

çalışma boyunca 1380-2150 mg/lt aralığında gözlenmiştir. Bununla birlikte, test 

şişelerindeki pH değerinin çok artmaması sebebiyle serbest amonyak azotu 100 

mg/lt konsantrasyonunun altında ölçülerek; herhangi bir innhibisyon ortaya 

çıkmamıştır. 
 

 
Şekil 4. Kesikli sistemde çürütme süresi sonunda farklı parametrelerin değişimi 

 
Kesikli havasız sistemde, yaklaşık iki aylık çürütme süresi boyunca 

biyogaz verimi yaklaşık ~0.250 m3/kg UKMbeslenen olarak gözlenmiştir. Şekil 

5a’da test şişesi içerisinde günlük olarak üretilen biyogaz hacmi 

gösterilmektedir. Toplam (kümülatif) biyogaz üretimi ise yaklaşık 4 litre olarak 

ölçülmüştür (Şekil 5b). 

 

 

Şekil 5. Kesikli sistemde çürütme süresi boyunca (a) Günlük (b) Toplam gaz üretimi 
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SONUÇ 

 

Ülkemizde her yıl 8 milyon tondan daha fazla kanatlı hayvan gübresi 

ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu gübre, doğru bir şekilde arıtılarak 

yönetildiği takdirde atık olmaktan çıkarak; yenilenebilir bir enerji kaynağı 

haline gelebilmektedir. Bu atıkların anaerobik sistemler gibi biyolojik prosesler 

ile arıtımı ile Türkiye’de uzun vadede önemli bir problem olacağı öngörülen 

enerji açığına da bir alternatif olabilecektir. Ancak, bu atıkların özellikle kış 

aylarında gerçek ölçekte mezofilik (35◦C) sistemler ile çürütülmeleri, ekonomik 

anlamda çok uygulanabilir değildir. Bu sebeple, tavuk atıklarının doğal ortam 

sıcaklıklarında havasız arıtılabilirlikleri önem kazanmaktadır. Bu çalışma 

kapsamında, farklı işletme şartlarında ve reaktör konfigürasyonlarında işletilen 

anaerobik sistemlerde, tavuk atıklarının havasız arıtılabilirliği ile biyogaz 

potansiyeli araştırılmıştır.  

Çalışma sonuçları, UAKM giderimlerinin yarı-sürekli ve kesikli havasız 

sistemler için sırasıyla >%97 ve >%80 olarak gerçekleştiğini göstermiştir. 

Ortalama biyogaz verimleri, 13 gün hidrolik bekleme süresinde işletilen yarı-

sürekli HÇYR sisteminde yaklaşık 0.171 m3/kg UKMbeslenen olarak ölçülmüştür. 

Bunun yanında, kesikli olarak işletilen havasız sistemde yaklaşık iki ay süren 

çürütme süresi sonunda biyogaz verimi yaklaşık 0.250 m3/kg UKMbeslenen olarak 

gözlenmiştir. Makul ölçüde biyogaz sonuçları, tavuk atıklarının ilave ısıtma 

gerektirmeyen doğal ortam sıcaklıklarında da arıtımının uygulanabilir olduğunu 

göstermiştir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada kentsel katı atıklarla (KKA) gerçekleştirilen hidrotermal 

karbonizasyon (HTC) işlemi sonucunda ortaya çıkan atıksuların anaerobik çürütmede 

(AÇ) ile biyometanizasyonda hammadde olarak kullanılabilme potansiyelinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. AÇ prosesi mezofilik koşullarda biyokimyasal metan 

potansiyeli (BMP) test prosedürü ile gerçekleştirilmiştir. 70 günlük deneme süreci 

sonunda HTC sularından elde edilen biyogaz verimleri değerlendirildiğinde en iyi 

biyogaz ve metan verimleri ham atığın m3’ü başına sırasıyla 52 m3 biyogaz ve 18 m3 

metan olarak gerçekleşmiştir. En iyi sonuç 175 °C ve 30 dakikalık HTC 

uygulamasından elde edilmiştir. Bu sonuçlar HTC ve AÇ teknolojilerinin entegre 

kullanımının kentsel katı atıkların çevre dostu yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesinde 

özgün bir uygulama seçeneği olabileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Anaerobik çürütme, BMP, HTC, kentsel katı atık 

 

BIOCHEMICAL METHANE POTENTIAL (BMP) OF WASTE WATER 

FROM HYDROTHERMAL CARBONIZATION OF MUNICIPAL SOLID 

WASTE 

 

ABSTRACT 

The aim of this work was to investigate the anaerobic digestion of waste water 

from hydrothermal carbonization of municipal solid waste by using BMP assay.  BMP 

assay was operated for 70 days at mesophilic conditions and best spesific biogas and 

methane productivity was determined from the 175c°C 30’ HTC waste water as 52 m3 

biogas and 18 m3 methane. The results of this study showed that the integrated use of 

HTC and AD technologies would be a novel option for the environment friendly 

renewable energy production from OFMSW. 

Keywords: Anaerobic digestion, BMP, HTC, municipal solid waste 

 
 

GİRİŞ 
 

Anaerobik çürütme (AÇ), organik atıkların birçok farklı anaerobik 

mikroorganiza tarafından içeriğinde %60-70 oranında metan bulunan biyogaz 

ve nitrojence zengin organik nihai ürüne dönüştürüldüğü bir prosestir (Li ve 

ark., 2011). Bu teknoloji atık sulardaki kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve 

mailto:nuriazbar@gmail.com
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biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) değerlerini azaltabilme ve yenilenebilir enerji 

üretimi kapasitesitesine sahip olduğundan  zirai atıklar, yemek atıkları ve artıma 

tesisleri organik  çamurları gibi organik içerikli birçok katı ve sıvı endüstriyel 

atığın  arıtımında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (Çalışkan ve ark., 2014, 

Karaalp ve ark., 2013). Organik maddelerin bu metod ile biyogaza dönüşümü, 

herbirinde birbirinden farklı mikroorganizmaların görev aldığı dört ana 

basamaktan oluşmaktadır ve AÇ prosesinin performansı farklı bozunma 

basamaklarında görev alan mikroorganizmaların aktivitesine bağlı olduğu kadar  

kullanılan hammaddenin karakteristiğine de bağlıdır (Horváth ve ark., 2016) . 

Spesifik bir substratın anaerobik çürütme prosesinde hammadde olarak 

kullanılabilirliğini değerlendirebilmek için belirlenmesi gereken en önemli 

parametre substratın biyometan potansiyelidir (örn.substratla gerçekleştirilen 

anaerobik çürütme boyunca elde edilebilecek maksimum metan değeri)(Pellera 

ve Gidarakos, 2016). Organik içerikli bir substratın anaerobik bozunurluğu ve 

metan veriminin belirlenmesinde biyolojik metan potansiyeli (BMP) testleri gibi 

kısa dönemli (1-2 ay), kesikli anaerobik çürütme testleri sıklıkla 

uygulanmaktadır ve son yıllarda bu metodun kullanıldığı birçok araştırma 

yayınlanmıştır (Raposo ve ark., 2011, Elbeshbishy ve ark., 2012, Labatut ve 

ark., 2011).  

BMP testleri, atıkların anaerobik olarak metana dönüştürülebilecek 

organik madde içeriklerinin belirlenmesinde, spesifik bir atıkla 

gerçekleştirilecek anaerobik prosesin potansiyel veriminin değerlendirilmesinde 

ve anaerobik arıtmada kulanılabilecek kalıntı organik madde miktarını ölçmek 

amacıyla kullanılabilmektedir (Speece, 1996). BMP test prosedürü işgücü 

gereksinimi düşük ve spesifik bir atık için literatürde buunabilecek değerlerden 

daha doğru malumat sağlayabilecek bir metoddur ( Moody ve ark., 2014). 

Hidrotermal karbonizasyon (HTC), nem oranı yüksek biyokütle, zirai 

atıklar ve kentsel atıkların karbon içeriği yüksek, kömür benzeri katı ürüne 

(hydrochar) dönüştürüldüğü termo-kimyasal yapay bir kömürleşme prosesidir 

(Reza ve ark., 2014, Wirth ve Mumme, 2013). HTC prosesinde sub-kritik 

sıcaklıklarda sıcak ve basınçlı sıvı su reaksiyon ortamı olarak kullanıldığından 

su, prosesin en önemli ve anahtar bileşenidir (Reza ve ark., 2014, Berge ve ark., 

2011). HTC prosesi genellikle 180-350 °C arasında değişen sıcaklıklarda,suyun 

doyma basıncından nispeten yüksek  basınçta ve 1 dakikadan birkaç saate kadar 

çıkabilen reaksiyon sürelerinde gerçekleştirilmektedir (Mumme 2011, Berge ve 

ark., 2011). 

HTC prosesi sırasında karbonca zengin katı nihai ürün (Biyokömür) 

yanısıra sıvı ve gaz fazda nihai ürünler de ortaya çıkmaktadır (Libra ve ark., 

2011). Oluşan gaz fazın %90’dan fazlası CO2 gazıdır (Wirth ve ark., 2012). Sıvı 

ürün karakteristiği kullanılan hammaddeye ve proses parametrelerine bağlı 

olarak farklılık göstermektedir ve HTC prosesinde kullanılan hammadde 

içeriğindeki karbonun yaklaşık %15’inin sıvı fazda kaldığı rapor edilmiştir 

(Stemann ve ark., 2013). Wirth ve ark. (2012), sıvı kısım toplam organik karbon 

(TOC) değerlerinin 5-20 g L-1, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) değerlerinin ise 



219 

10-40 g L-1 arasında olduğunu ve proses suyunun resirküle edildiği durumlarda 

bu değerlerin daha da yükselebileceğini rapor etmişlerdir. Bu organik 

bileşiklerin yanısıra sıvı kısım içerisinde fenoller, furfural ve türevleri ve 

monomerik şekerlerde bulunmaktadır (Stemann ve ark., 2013). Bu sonuçlar 

HTC atıksularının bertarafında ileri arıtmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

AÇ prosesi hem bir arıtım hemde yenilenebilir enerji üretim metodu olarak 

HTC atıksularının arıtımında kullanılabilecek çevre dostu ve ekonomik avantaj 

sağlayan özgün bir çözümdür. 

Bu çalışmada BMP test prosedürü kullanılarak farklı sıcaklıklar ve farklı 

sürelerde hidrotermal karbonizasyona tabi tutulan kentsel katı atıklardan elde 

edilen proses atıksuyunun anaerobik bozunurluğu ve biyometan verimlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle HTC atıksularında 

karakterizasyon çalışması yapılarak sıcaklık ve proses süresinin atıksu karakteri 

üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Sonrasında bu atıksular BMP testlerine tabii 

tutularak biyometan potansiyelleri belirlenmiştir. 
 
 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

HTC Atık Suyu ve İnokulum 

BMP çalışmasında kullanılan anaerobik inokulum (%6 KM, %77 

UKM)  İzmir Bölgesinde faaliyet göstermekte olan bir bira üretim işletmesinden 

alınmıştır. İnokulumun alındığı UASB (yukarı akışlı çamur reaktör)’de bira 

üretimi sırasında ortaya çıkan atık sudan biyogaz ve granül anaerobik biyokütle 

üretimi yapılmaktadır.  

Deneyde kullanılan HTC atıksuları Ege Üniversitesi Kimya Bölümü 

Endüstriyel Kimya Laboratuvarından alınmıştır. HTC çalışmasında kullanılan 

kentsel katı atıklar İzmir Büyükşehir Belediyesi sebze ve meyve halinden 

sağlanmıştır ve HTC işlemi öncesinde elektrikli bir parçalayıcı da parçalanarak 

boyutları küçlüktülmüştür. HTC prosesi 50 gr atıkla, 100 mL’lik çalkalamalı tip 

otoklavda sıcaklık etkisinin gözlenebilmesi amacıyla 175, 200, 225 ve 250 °C 

olmak üzere dört farklı sıcaklıkta 30 dakika ve reaksiyon süresinin etkisinin 

belirlenmesi için de 15, 30, 60 ve 120 dakikalık dört farklı işletim süresinde  

200 °C gerçeklestirilmiştir. 

Reaksiyon sonunda, reaktör oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 

vana açılarak reaktör içindeki gaz atmosfere salınmıştır. Reaktör içeriği, filtre 

kağıdından vakum filtrasyonu ile süzülerek katı kısım (biyokömür) süzüntüden 

ayrılmış sıvı kısım ise BMP testlerinde kullanılmak üzere ayrılmış ve kullanıma 

kadar +4°C’de saklanmıştır. 

 

Biyokimyasal Metan Potansiyeli (BMP) Analizi 

HTC atık sularının biyometan potansiyellerinin belirlenebilmesi amacıyla 

BMP metodu, Owen ve ark. (1979) tarafından tanımlandığı şekilde, 100 mL 

çalışma hacmine sahip amber şişelerde 70 mL çalışma hacminde 
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gerçekleştirilmiştir. BMP reaktörleri içerisine 28 mL substrat (S/İ;4), 7 mL 

anaerobik inokulum (çalışma hacminin %10’u), uygun konsantrasyonlarda 

makro ve mikro elementler içeren bazal ortam eklenmiş ve saf su ile hacim 70 

mL’ye tamamlanmıştır.  

BMP reaktörleri tüm HTC karbonizasyon suları için ayrı ayrı iki tekrarlı 

olacak şekilde hazırlanmış, ayrıca kullanılan anaerobik inokulumun içsel 

solunum ile üreteceği gaz miktarını tespit etmek amacıyla içeriğinde yalnızca su 

ve bazal ortam bulunan kontrol grubu da bu reaktörlere eklenmiştir. Bir 

örnekten elde edilen net günlük biyogaz değerleri, tekrarlardan alınan günlük 

değerlerin ortalamasının alınması ve bu ortalama değerden kontrol 

reaktörlerinden elde edilen ortalama biyogaz değerinin çıkarılmasıyla 

hesaplanmıştır.  

Reaktör içerikleri hazırlandıktan sonra reaktörlerin ağzı kauçuk tıpalarla 

ve alüminyum kapaklarla sıkıca kapatılmıştır. Tepe gazındaki oksijeni 

uzaklaştırmak ve anaerobik ortamı sağlamak amacıyla tepe gazı argon gazıyla 

yıkanmıştır. Daha sonra şişeler ters olarak 37 °C’deki inkübatöre yerleştirilmiş 

ve inkübatör içerisindeki çalkalayıcı yardımıyla 150 rpm’de sürekli olarak 

karıştırılmıştır.  

Çalışma boyunca günlük olarak toplam gaz miktarları cam şırınga ile 

ölçülmüş ve toplam gaz metan içerikleri Agilent Technologies 6890n markalı 

gaz kromatografisi (GC) termal iletkenlik dedektörü (TCD) ile belirlenmiştir. 

BMP reaktörleri içeriğinde kullanılan bazal ortam Speece (1996) 

tarafından rapor edildiği gibi anaerobik mikrobiyal büyüme için gerekli tüm 

mikro ve makro elementleri optimum konsantrasyonlarda sağlayacak şekilde 

hazırlanmıştır. Bazal ortam içeriği (parantez içinde verilen değerlerin birimi 

mg/L’dir):  NH4Cl (1200), MgSO4·7H2O (400), KCl (400), Na2S· 9H2O (300),  

CaCl2·2H2O (50), (NH4)2HPO4 (80), FeCl2·4H2O (40), CoCl2·6H2O (10), KI 

(10), MnCl2·4H2O (0.5), CuCl2·2H2O (0.5), ZnCl2 (0.5), AlCl3·6H2O (0.5), 

NaMoO4· 2H2O (0.5), H3BO3 (0.5), NiCl2·6H2O (0.5), NaWO4·2H2O (0.5), 

Na2SeO3 (0.5), Cystein (10) and NaHCO3 (6000) şeklindedir. 

 

Analitik Yöntemler 

Biyogaz metan içerikleri Agilent Technologies 6890n markalı gaz 

kromatografisi (GC) termal iletkenlik dedektörü (TCD) ve Hayesep D 80/100 

dolgulu kolon (ALLTECH), gaz ölçümü için kullanılan GC metodunda, inlet 

(enjektör), detektör ve kolon sıcaklıkları sırası ile 120 °C, 140 °C ve 35 °C’dir. 

Argon 20 ml/dak akım debisi ile taşıyıcı gaz olarak kullanılmaktadır. 

Sıvı örneklerin KM, UKM ve KOİ değerleri standart metodlarla 

belirlenmiştir (APHA, 2005). pH değerleri pH probu ile ölçülmüştür (Sartorius 

PB-11). TOC değerleri de TOC cihazıyla (HachLange IL550-TOC-TN) 

belirlenmiştir. Toplam fenol değerleri kolorimetrik metodlarla ve bir UV/vis 

detektörle (HachLange) belirlenmiştir. 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Farklı sıcaklık ve proses süreleri uygulamaları sonucunda elde edilen 

HTC atıksularına yapılan karakterizasyon çalışmaları sonuçları Tablo 1’de 

verilmiştir.  

 
Çizelge 1. HTC suları karakterizasyon sonuçları 

 

 

Çizelge 1’de görüldüğü üzere tüm sıvı örnekler düşük pH değerlerine 

sahiptir ve proses sıcaklığının ve uygulama süresinin artışı sıvı kısımda pH 

değerlerinin artışına sebep olmaktadır. Düşük pH değerlerinin HTC 

reaksiyonları sonucunda sıvı kısımda çözünmüş halde kalan yüksek 

konsantrasyonlarda uçucu yağ asitlerinden (özellikle formik asit ve asetik asit) 

kaynaklandığı Wirth ve ark. (2012) tarafından rapor edilmiştir. Sıcaklık ve 

proses sürelerindeki artış ile pH değerlerinin yükselmesinin sıvı kısım 

içeriğindeki uçucu yağ asidi konsantrasyonlarının azalmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. KM ve UKM değerleri ise sıcaklık ve proses süresi artışıyla 

azalmaktadır yani sıcaklık ve proses süresi arttıkça HTC prosesi sırasında 

hammadde içerisindeki organik maddelerin daha büyük bir kısmının bozunduğu 

söylenebilir aynı şekilde KOİ değerlerinin de sıcaklık ve proses süresi arttıkça 

azalması bunu desteklemektedir.  

Amonyum azotu değerleri arasında sıcaklık artışı ve proses süresi ile 

ilgili tutarlı sonuçlar bulunamamıştır ancak AÇ prosesi boyunca azot içeren 

maddelerin degredasyonuyla birlikte amonyum azotu konsantrasyonlarının 

arttığı ve yüksek amonyum azotu konsantrasyonlarının metanojen 

mikroorganizmalar üzerinde inhibisyon etkisi olduğu bilinmektedir (Kayhanian, 

1994, Kayhanian, 1999). Dolayısıyla düşük amonyum azotu konsantrasyolarının 

HTC sularının anaerobik çürütme prosesinde hammadde olarak kullanımında 

bir avantaj olabileceği düşünülmektedir. 

Hammadde karbon azot oranı (C/N) AÇ prosesinde göz önünde 

bulundurulması gereken en önemli faktörlerden biridir ve kullanılan farklı 

substrat tiplerine bağlı olarak optimum C/N oranı değişmekle birlikte literatürde 

bu değer genellikle 15-30 arasında kabul edilmektedir (Li ve ark., 2011). Bu 

çalışmada kullanılan HTC suları C/N oranları literatürle karşılaştırıldığında 

çoğunlukla düşük kalmakla birlikte C/N oranı bazında değerlendirildiğinde 175 

°C 30‘ uygulamasından elde edilen HTC suyunun AÇ prosesinde 

kullanılabilecek en uygun hammadde olduğu tespit edilmiştir.   
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Şekil 1’de HTC sularının hammadde olarak kullanıldığı BMP 

deneylerinden elde edilen kümülatif biyogaz ve kümülatif metan değerleri farklı 

sıcaklıklar ve farklı proses süreleri için ayrı ayrı verilmiştir.  

 

 
Şekil 1. HTC sularıyla yapılan BMP testleri sonuçları, (a) farklı HTC sıcaklıklarından 

elde edilen HTC sularından elde edilen kümülatif biyogaz değerleri, (b) 

kümülatif metan değerleri,  (c) farklı HTC proses sürelerinde elde edilen HTC 

sularından elde edilen kümülatif biyogaz değerleri, (d) kümülatif metan 

değerleri 
 

Şekil 1a’da görüldüğü üzere 175 °C 30’ HTC uygulamasından elde edilen 

atık suyun hammadde olarak kullanıldığı reaktörde biyogaz değerleri AÇ 

prosesinin başından itibaren diğer reaktörlerden çok daha hızlı bir şekilde 

ilerlemiş ve 70 günlük işletim süresi sonunda bu reaktörden toplam 1458 mL 

biyogaz elde edilmiştir. Şekil 1b’de görüldüğü üzere aynı hammaddelerden elde 

edilen kümülatif metan değerleri değerlendirildiğinde de biyogaz değerlerine 

benzer şekilde 175°C 30’ HTC suyunda diğer reaktörlerden çok daha hızlı ve 

fazla metan üretimi gözlenmiştir. Bu değerler HTC proses sıcaklığının artışıyla 

birlikte azalmıştır ve 200, 225 ve 250 °C için elde edilen biyogaz değerleri 

sırasıyla 664, 347 ve 245 mL biyogaz’dır. Elde edilen metan değerleri ise 175, 

200, 225 ve 250 °C için sırasıyla 520, 249, 125 ve 83 mL metan’dır. 

Şekil 1c ve d’de farklı HTC proses süreleri uygulamalarından elde edilen 

HTC sularından elde edilen kümülatif biyogaz ve kümülatif metan değerleri 

verilmiştir. En yüksek biyogaz ve metan değerleri 15 dakika ve 30 dakika 

uygulamalardan sırasıyla 598 ve 664 mL biyogaz ve 261 ve 249 mL metan 
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olarak elde edilmiştir. Bu iki örnekten elde edilen biyogaz ve metan değerleri 

birbirine çok yakın olsalarda grafiktende görüleceği üzere 200 °C 30’ 

uygulamasında biyogaz üretimi çok daha hızlı gerçekleşirken 200 °C 15’da AÇ 

prosesi başlangıç fazı çok daha uzun sürmüş 40. günden sonra hızlı bir log faz 

gözlenmiştir.  

Wirth ve Mumme (2013), mezofilik kesikli deneylerden elde edilebilecek 

spesifik biyogaz verimlerinin 1.9-28 mL mL-1 arasında olabileceğini rapor 

etmiştir. Oliveira ve ark. (2013) ise farklı hammaddelerle yapılan HTC 

uygulamalarından elde edilen atıksulardan elde edilebilecek minimum biyogaz 

ve metan verimlerini kg ham atık başına 9.6 L biyogaz ve 6 L metan, 

maksimum biyogaz ve metan verimlerini ise kg ham atık başına 21.1 L biyogaz 

ve 16.3 L metan olarak rapor etmişlerdir.  

Bu çalışmada kullanılan HTC sularından elde edilen biyogaz verimleri 

değerlendirildiğinde en iyi biyogaz ve metan verim mL ham atık başına 

sırasıyla 52 mL biyogaz ve 18 mL metan olarak 175 °C 30’ HTC 

uygulamasından elde edilen atık suyun hammadde olarak kullanıldığı 

reaktörden elde edildiği gözlenmiştir.  

Bu çalışmada BMP test prosedürü kullanılarak farklı sıcaklıklar ve farklı 

sürelerde hidrotermal karbonizasyona tabi tutulan kentsel katı atıklardan elde 

edilen proses atık suyunun anaerobik çürütme prosesinde hammadde olarak 

kullanılabilme potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Karakterizasyon çalışmaları sonuçları HTC sularının anaerobik çürütmede 

hammaddeden kaynaklanan bir inhibisyon ortaya çıkmadan kullanılabileceğini 

göstermiştir. C/N oranı değerleri düşük olan HTC suları bu oranların optimum 

değerlere çekilebilmesi amacıyla uygun başka substratlarla ko-substrat olarak 

kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Biyogaz ve metan verimleri ile 

karakterizasyon sonuçları değerlendirildiğinde AÇ prosesi için en uygun 

hammadde 175°C 30’ HTC uygulamasından elde edilen atıksuda 

gerçekleşmiştir. HTC atıklarının ileri arıtımında AÇ prosesinin kullanılması 

atıkların organik içeriklerinin tekrar yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesinin 

yanısıra endüstriyel ölçekte HTC tesislerinde ekonomik kazanım sağlayabilme 

kapasitesine sahiptir.  
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ÖZET 

Yağlı tohumlardan ham yağın elde edilmesi ve ham yağa tüketilebilir özellikler 

katılması amacıyla yapılan rafinasyon işlemi sırasında birçok değerli yan ürün (atık) 

elde edilmektedir. Rafinasyon basamaklarında oluşan bu atıklar; yapışkan maddelerin 

giderilmesi işleminde oluşan fosfolipitler, asitliğin giderilmesinde oluşan sabun (soap-

stock), renk açma basamağında oluşan atık ağartma toprağı, deodorizasyon 

basamağında oluşan distilatlar içinde bulunan serbest yağ asitleri, tokoferoller ve 

steroller olarak sayılabilmektedir. Oluşan atıkların yan ürün olarak değerlendirilmesi; 

ekonomik üretimi sağlayarak ve çevre kirliliğini önleyerek, atıkların diğer sanayilerde 

ham madde olarak kullanılmasına olanak tanımakta, böylelikle hem üretici için, hem de 

ülkemiz için ekonomik fayda sağlamaktadır. Özellikle bu atıklar içerisinde kaybedilen 

yağlar ve yağ asitleri tekrar geri kazanılarak biyodizel üretiminde kullanılabilmektedir. 

Çevresel faktörler dikkate alındığında yağ fabrikalarının atık ürünlerinin yan sanayide 

değerlendirilmesi, değerlendirilemiyorsa da kontrollü ve yasalara uygun bir şekilde 

bertaraf edilmesi gerekmektedir.  

Çalışmamızda bitkisel ham yağların rafinasyon aşamasında oluşan ve özellikle 

ticari değeri yüksek olan bu atıkların farklı değerlendirme metotları, 

değerlendirilemeyen atıkların ise bertaraf edilmesi ele alınarak incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Rafinasyon, deodorizasyon distilatları, biyodizel. 

 

BY-PRODUCTS OF VEGETABLE OIL INDUSTRY AND THEIR 

UTILIZATION POSSIBILITIES  

 

ABSTRACT 

During crude oil production from oil seeds and refining of crude oil, many 

valuable by-products (waste) are obtained. These wastes are; phospholipids in 

degumming step, soap-stock in neutralisation step, spent bleaching earth in bleaching 

step and deodorisation distillates (free fatty acids, tocopherols, sterols) in deodorisation 

step. Utilization of the wastes as by-products; providing economic production and 

preventing environmental pollution, allow the waste to be used as raw material in other 

industries, thereby providing economic benefits to both producers and for our country. 

Especially these losses of oils and fatty acids in the waste can be used in biodiesel 

production. Considering environmental factors, the oil industry waste products should 

be utilized, if not, it should be disposed lawfully with control. In our study; different 

utilization methods of the wastes, especially have high commercial value, formed 

during refining process of crude vegetable oil and unutilized wastes disposal methods 

are investigated. 

Keywords: Refining, deodorisation distillates, biodiesel.   
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GİRİŞ 

 

Yağlı tohumlardan ham yağın elde edilmesi ve bunu takiben yapılan 

rafinasyon işlemi sırasında birçok atık elde edilmektedir. Oluşan atıkların yan 

ürün olarak değerlendirilmesi; ekonomik üretimi sağlayarak ve çevre kirliliğini 

önleyerek, atıkların diğer sanayilerde ham madde olarak kullanılmasına olanak 

tanımakta, böylelikle hem üretici için, hem de ülkemiz için ekonomik fayda 

sağlamaktadır. Çevresel faktörler dikkate alındığında yağ fabrikalarının 

atıklarının yan sanayide değerlendirilmesi, değerlendirilemiyorsa da kontrollü 

ve yasalara uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir.  

 

HAM YAĞ ELDESİ 

 

Yağlı tohumlar; taş parçacıkları, metal parçacıkları, sap, çöp gibi birçok 

safsızlıklar içermektedir. Bu safsızlıkların uzaklaştırılması için yağlı tohumlara 

temizleme işlemi uygulanmaktadır. Yabancı maddelerden arındırılan yağlı 

tohumların kabukları kırılmakta ve ayrılmaktadır. Böylece yağın bulunduğu 

kısım olan tohum içine ulaşmak kolaylaşmaktadır. Yağlı  tohumdan ayrılan 

kabuklar yan ürün olarak sistemi terk etmekte ve gerektiğinde küspenin protein 

oranını ayarlamak için küspeye ilave edilmektedir. Kabuk kırma 

makinelerinden ayrılan tohum içleri presleme ve ekstraksiyon işlemleri 

sırasında yağı kolayca serbest bırakmaları için öğütmeye tabi tutulmaktadır. 

Öğütmeyi takip eden aşamada, yağlı pulcukların hem yağ veriminin ve 

kalitesinin arttırılması, hem de küspenin daha iyi değerlendirilmesi için 

kavrulması gerekmektedir. Kavrulmuş tohumlardan ham yağ elde edilmesinde 

hammaddenin yağ içeriğine göre; presleme, çözgen ekstrasyonu ya da ön 

presleme-çözgen ekstraksiyonu yöntemlerinden biri tercih edilmektedir. Ham 

yağ üretiminden geriye kalan yağsız küspe ise büyük ve küçükbaş hayvanların 

beslenmesinde kullanılmaktadır.  

Presleme ya da çözgen ekstraksiyonu ile elde edilen bitkisel ham yağlar 

değişik miktarlarda yağ dışı safsızlıklar içermektedirler. Bu maddeler; 

fosfolipitler, reçineler, renk maddeleri, serbest yağ asitleri, kısmi gliseridler, 

uçucu aldehit ve ketonlar, hidrokarbonlar, tat ve koku maddeleri, steroller ve 

tokoferollerdir. Rafinasyon işlemi, yağ dışı safsızlıkların yağın trigliserit 

yapısına en az zarar verecek şekilde yağdan uzaklaştırılarak yağa tüketilebilir 

özellikler kazandırmaktır (Gümüşkesen ve Yemişçioğlu, 2004 ). 

Bitkisel yağlı tohumlardan ham yağın elde edilmesinde oluşan atıklar ve 

yan ürünler Çizelge 1’de verilmiştir.  
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Çizelge 1. Kimyasal rafinasyon kademelerinde yağdan uzaklaştırılan değerli atıklar 

Rafinasyon Kademesi Yağdan uzaklaştırılan bileşenler Değerli atıklar 

Yapışkan maddelerin 

giderilmesi (Degumming) 

Fosfolipitler  

Bazı renk maddeleri 

Lesitin  

Nötralizasyon  Serbest yağ asitleri, fosfolipitler, bazı renk 

maddeleri 

Soapstock, Nötr yağ 

Ağartma Renk maddeleri Atık ağartma toprağı 

Vinterizasyon  Yüksek erime noktalı trigliseritler, mumsu 

maddeler 

Stearinler, vakslar 

Deodorizasyon Serbest yağ asitleri, oksidasyon ürünleri, 

steroller, tokoferoller, pestisitler, 

mikotoksinler 

Serbest yağ asitleri, 

tokoferoller, steroller 

 

YAĞ RAFİNASYON ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Lesitin 

Yapışkan maddelerin giderilmesi işleminde yağdan uzaklaştırılan 

maddelerden fosfolipitlerin, ticari değeri yüksek en önemli bileşeninin lesitin 

olduğu bilinmektedir. Lesitin bir fosfolipit karışımıdır; genel olarak 

fosfotidilkolin, fosfatidiletanolamin ve fosfotidillinositol lesitinin ana 

komponentleridir (Kuligowski ve ark., 2008). 

Yapışkan maddelerin giderilmesi işleminde asitlerin kullanımı 

fosfatitlerin doğal yapısında az ya da çok değişikliğe neden olmaktadır. Bu 

nedenle yapışkan maddelerin lesitin üretimi amacı ile elde edilmesi halinde, 

hidratasyon yöntemi kullanılmakta, işlenen yağa su ya da buhar verilerek, 

içerdiği fosfatit grubu maddelerin hidrate edilerek, yağdan ayrılması 

sağlanmaktadır. Ancak işlem sonucunda elde edilen hidratasyon çamuru, lesitin 

dışında diğer maddeleri de içerdiğinden, ham lesitin olarak 

adlandırılmamaktadır. Bu nedenle saflığı yüksek lesitin elde edilmesi için, 

çamurun arıtma işleminden geçirilmesi gerekmektedir.(Kayahan, 2008) Soya, 

elde edilişi ve çarpıcı fonksiyonel özelliklerinden dolayı lesitin için üstün bir 

bitkisel kaynak olarak değerlendirilmektedir. Kolza (kanola) ve ayçiçeği 

tohumlarından elde edilen lesitin ürünlerinin de ticari pazarlarda önemi 

artmaktadır. Pamuk ve mısır ayrıca olası ticari kaynaklar arasında 

sayılmaktadır.  

Ham lesitinin fonksiyonlarına ayrılması ve saflaştırılması işlemi 

karbonhidratlar, proteinler ve ağır metaller gibi lesitin olmayan bileşenlerin 

uzaklaştırılmasını içermektedir. Saflaştırmada kullanılan metotlar; ham yağa, 

lesitine ya da misellaya uygulanabilen filtrasyon; organik çözücü ve su ya da tuz 

solüsyonlarını ayırma, diyaliz ve selülozda ya da Sephadeks kolonda 

adsorpsiyonu içermektedir. Ayrıca saf lesitin elde edilmesinde süperkritik 

akışkan ekstraksiyonu da denenmiştir.  

Ham fraksiyonlar, düşük alkoller örneğin etanol ya da alkol-su 

karışımları kullanılarak uygulanan çözücü fraksiyonlamasıyla elde edilmektedir. 

Ürünün çözünebilir kısmı fosfotidilkolin açısından zengin olmakta, 

çözünemeyen kısmına ise fosfotidik asit ve fosfotidilinositol hakim olmaktadır. 
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Bu prosesten elde edilen ürünler olduğu gibi kullanılabilir ya da adsorbantlarla 

ileri düzeyde saflaştırılarak kullanılabilmektedir. Çözünebilir fraksiyon etkili bir 

yağ-su emülsiyonu oluşturucudur ve baskın olarak margarinlerde 

kullanılmaktadır. Çözünmeyen fraksiyonun asidik fosfolipitleri ise su-yağ 

emülsiyonlarında kullanılmaktadır. Çözücü fraksiyonlaması kullanılarak 

lesitinden saf fosfolipitlerin elde edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu kompleks 

karışımların ayrılmasında kromatografik adsorpsiyon prosesleri uygun 

olmaktadır ancak pratikte, fazla miktarda saf fosfolipitlerin üretilmesinde 

kullanılmamaktadır. Kromatografik adsorpsiyon metotları; aliminyum oksit ile 

etanol veya kloroform/metanol, silika jel ile çeşitli çözücü sistemleri ve 

dietilaminoetil-selüloz sistemlerini içermektedir. Saflaştırılmış fosfolipitlerin 

fiyatları yüksek olmaktadır.  

Lesitinde modifiye edilebilir fonksiyonel gruplar bulunmaktadır. 

Hidroliz, hidroksilasyon ve asetilasyon yöntemleriyle elde edilen fosfolipit 

ürünleri ticari olarak en çok kullanımı tercih edilenlerdendir. Lesitinin 

hidroksilasyonu ile elde edilen ürünlerin, yağ-su emülsiyonu oluşturma 

özellikleri ve suda dispers olma özelliklerinin gelişmiş olduğu bildirilmiştir. 

Lesitinin geniş alanda fonksiyonelliği, onun ilaç, kozmetik ve gıda gibi çeşitli 

endüstrilerde kullanımını sağlamaktadır. Lesitin bileşenleri, pH değişimlerine 

ve iyonik kuvvetteki farklılıklara karşılık veren lipofilik ve hidrofilik gruplar 

içermektedir. Bu yüklü sürfektanlar su ve yağ emülsiyonlarını stabilize 

etmektedirler. İstenen uygulamada kullanılacak en uygun karakterde 

fosfolipitlerin üretimi için, uygun hammaddenin seçilmesi ve fraksiyonlama, 

modifikasyon, birleştirme gibi tekniklerin birlikte kullanılması 

gerekebilmektedir (Pickard, 2005). 

Lesitin yağlayıcı olarak hareket etmekte ve katıların üstünü kaplayarak 

diğer katıların ortamdaki hareketini kolaylaştırmaktadır, bu olay sıvının içinde 

bulunan katıların daha kararlı bir dispersiyon ve süspansiyon oluşturmasını 

sağlamaktadır. Lesitin aynı zamanda yüzey gerilimini azaltmakta ve 

birbirleriyle karışmayan sıvı karışımlarında emülsiyon oluşumunu 

geliştirmektedir. Birçok kozmetik ürünün kompozisyonunun %0,5-1,0’ını 

lesitin oluşturmaktadır. Üretilen ürünlerin ten hissi vermesi için sürfektan 

özelliğinden yararlanılmaktadır. Bu özellik lesitinin manyetik kayıt cihazlarında 

kullanımını da sağlamaktadır. Lesitinin diğer bir yararlı özelliği; demir oksit, 

kromdioksit, demir metal ve baryum hekzafurit gibi çeşitli pigmentlerin 

yüzeylerini adsorplaması yeteneğinin bulunmasıdır. Endüstriyel kaplama boya 

ve mürekkep üretimi, lesitini, pigment dağıtma özelliğinden dolayı 

kullanmaktadır. Farklı fonksiyonlara sahip lesitinler hem yağ bazlı, hem de su 

bazlı formulasyonlarda fonksiyonlarını göstermektedirler (Pickard, 2005).  

Gıda endüstrisi lesitini fırıncılıkta, içecek üretiminde ve şekerleme 

ürünlerinde kullanmaktadır. Emülsiyon oluşturma, ayırma, karıştırma ve 

karışımlama, suda çözünebilme özelliği gibi lesitinin birçok fonksiyonu, gıda 

üretiminde birçok durumda lesitinin kullanımını sağlamaktadır. Fırıncılıkta 

lesitin kurabiye, kek gibi ürünlerin hamur karışımlarında kullanılmaktadır. 
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Kolay yoğurma, kuru ve daha elastik hamur, iyi dağılmış renk, yapı ve düşük 

karıştırma zamanı gibi birçok pozitif etkileri bulunmaktadır (Pickard, 2005). 

Lesitin yağ, un ve şeker gibi birbirlerine benzemeyen içerikleri karıştırmada 

yardımcı ajan gibi kullanılmaktadır. Lesitinin yüzey aktif ajan gibi davranması 

yaşayan maya ürünlerinde bozulmayı geciktirmek için kullanılmaktadır. Lesitin 

içeceklerde ve gıda karışımlarında suda çözünebilme bakımından önemli rol 

oynamaktadır. Böylece sulu fazda tozların çözünebilme yeteneği artmış 

olmaktadır. Kek karışımları, besin katkıları, süt tozları gibi kuru yenilebilir 

tozlar lesitinin yardımıyla süt ya da su gibi sıvıların içine kolaylıkla 

karıştırılabilmektedir. Lesitinin emülsiye etme, yapışmazlık ve vizkozite 

özellikleri ile aynı zamanda raf ömrünü uzatma, kıvam geliştirme ve üretim 

maliyetini düşürme gibi olumlu özelliklerinden dolayı şekerleme endüstrisi 

tarafından kullanımı tercih edilmektedir. Karamel gibi ürünlerde lesitin 

bulunmadığında karışımlama yapılamamaktadır. Lesitin yardımıyla yağın her 

yere eşit şekilde dağılması yapışkanlığı azaltmakta, kesim için gerekli 

yumuşaklığı sağlamaktadır. Lesitinin doğal antioksidan özelliği birçok üründe 

bozulmaları yavaşlatmaktadır. Ayrıca yapılan bir çalışmada ticari soya lesitinin 

kullanımı gıdalarda oluşan akrilamidi %34 oranında azalttığı saptanmıştır 

(Zamora ve ark., 2011). Çikolata endüstrisinde viskozite önemli bir faktördür. 

Bunun sebebi tüketici kabul edilebilirliği açısından şeklin önemli olmasına bağlı 

olmaktadır. Yüksek miktarda yağ, örneğin kakao yağı ürüne yüksek miktarda 

viskozite kazandırmaktadır. Alternatif olarak lesitin üründeki viskozite 

ihtiyacının bir kısmını karşılamak için kullanılmakta ve son üründe yağlı hissi 

elimine etmiş olmaktadır (Pickard, 2005). 

 

Sopstok 

Sopstok ham yağın asitliğinin giderilmesi sonucunda oluşmaktadır. Ham 

yağ seyreltik sodyum hidroksitle sürekli karıştırılmakta ve serbest yağ asidi, 

hidrolize fosfatitler ve sabunlaşmayan madde içeren yan ürün elde edilmektedir. 

Oluşturulan soapstok içerisinde bulunan serbest yağ asitleri çok değerli 

bileşenlerdir (Pickard, 2005). 

Sopstok, işletmeler için önemli bir yan gelir kaynağını oluşturmaktadır. 

Çünkü söz konusu işlem artığı, sabun üretiminde kullanıldığı gibi, genellikle 

asit yağ veya asitlendirilmiş sabun olarak adlandırılan yağ asitleri karışımına 

işlenerek değerlendirilmektedir. Ancak sopstoğun bu seçeneklerden yağ asitleri 

karışımına işlenerek değerlendirilmesi, piyasada daha yüksek fiyat bulmaktadır. 

Bunun yanında nötralize edilen yağdan ayrılan sopstok, işlenen yağ çeşidi ve 

uygulanan nötralizasyon yöntemine bağlı olarak, hem adsorpsiyon, hem de 

oluşan emülsiyon nedeniyle önemli miktarda nötr yağı da beraberinde 

sürüklemektedir. Ayrıca, fiziksel rafinasyonda su buharı distilasyonu ile 

uzaklaştırılan yağ asitleri karışımı, sopstoğun asitlendirilmesi yoluyla elde 

edilenlere kıyasla, işletmeye daha yüksek yan gelir sağlamaktadır.  

Nötralizasyonda elde edilen sopstok yüksek miktarda su içerdiğinden, depolama 

ya da nakliye öncesi suyu alınarak konsantre edilmektedir. Bu uygulama 
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nakliye masraflarını düşürmekte, sopstoğun depolanabilme süresini 

arttırmaktadır. Asitlendirme amacıyla genellikle önce çözeltide sodyum tuzu 

halinde bulunan yağ asitleri sülfirik asit ya da hidroklorik asitle serbest forma 

dönüştürülmekte, daha sonra da karışımdaki su uçurularak, nötr yağ ve yağ 

asitlerinden oluşan konsantre bir karışım elde edilmektedir (Kayahan, 2008). 

Sopstoğun asitlendirilmesi rafinasyon sisteminde en fazla atık su üreten işlem 

olarak değerlendirilir. Asitli suyun çevreye salınması için, çevre yasaları dikkate 

alınarak pahalı bir atık su arıtım tesisinin yapılması gerekmektedir. Bazı gübre 

şirketleri bu asitli suyu potansiyel bir kaynak olarak görmüşlerdir. Rafinasyon 

işleminde asitlendirme ve nötralizasyon basamaklarında kullanılan besin 

kimyasalları nedeniyle sıvı gübre olarak kullanımı uygun asitli su üretilmiş 

olmaktadır (Pickard, 2005). 

Ham ve asitlendirilmiş nötralizasyondan elde edilen sopstok,  farklı 

karakteristiklerde sabun üretimi için, hayvan içyağlarıyla değişik miktarlarda 

kombine edilmektedirler (Pickard, 2005). Normal sabun üretiminde yağ 

işletmelerinden alınan sabun direk kullanılabilmekte fakat bu sabunlar ikinci bir 

rafinasyona tabii tutulduklarında yüksek kaliteli sabunlar üretilebilmektedir. 

Sıvı el sabunları esas olarak yağ asitlerinin potasyum sabunlarından elde 

edilmektedirler (Anon., 2010a). 

Biyodizel bitkisel ya da hayvansal yağlardan transesterifikasyon 

yöntemiyle türetilen yağ asitlerinin mono-akil esterleridir. Bitkisel yağ 

kaynaklarının kullanımı biyodizelin maliyetini arttırmakta ve petrol kökenli 

dizel ile kıyaslandığında ekonomik olmamaktadır. Bir çok çalışmada 

nötralizasyon sonucu elde edilen soapstoğun biyodizel üretiminde kullanılarak 

üretim maliyetini düşürdüğü belirtilmiştir. Biyodizel üretiminde hammadde 

olarak hem sopstoğun hem de asitlendirilmiş sopstoğun kullanılmasıyla ilgili 

çalışmalar yapılmış ve farklı üretim yöntemleri incelenmiştir (Azócar ve ark., 

201;  Shao ve ark., 2009; Guo ve ark., 2012; Su ve Wei, 2014; Soares ve ark., 

2013). Sopstoğun yüksek miktarda yağ asidi içermesi, sopstoğun biyodizele 

direk dönüşümünde verimi düşürmektedir. Bu nedenle, sopstoğun biyodizele 

işlenmesinde genel olarak kullanılan yöntem iki basamaktan oluşmaktadır. 

Yöntem; öncelikle serbest yağ asitlerinin asidik katalizörle ya da lipaz ile 

esterifikasyonunu sonrasında ise açilgliserollerin bazik katalizörle 

transesterifikasyonunu içermektedir. Bu yöntemin olumsuz yönleri olan asitlerin 

korozif özellikleri, enzimlerin pahalı oluşu, reaksiyon süresinin uzun oluşu 

farklı yöntem ya da modifikasyon metotlarının araştırılmasına neden olmuştur. 

Serbest yağ asitlerinin distilasyon yöntemiyle uzaklaştırılması, tek basamaklı 

lipaz ile metanolizleme, ligninden türetilen karbonlu katalizörlerin kullanılması 

ve süperkritik-metanol transesterifikasyon yönteminin kullanılması gibi 

çalışmalar ortaya konmuştur (Shao ve ark., 2009; Su ve Wei, 2014; Guo ve ark. 

2012; Cherng ve Yi, 2012). 

Yağlı nitrojen türevleri, yağ asitleri için önemli bir kullanım alanı olarak 

bilinmektedir. Bu türevlerin kullanım alanları son derece geniştir. Kullanım 

alanlarına örnek olarak; korozyon önleyici maddeler, kumaş yumuşatıcıları, 
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antistatik eleman, kaymayı önleyici eleman, yüzdürme elemanları, boya 

bileşenleri, emülgatör, deterjan bileşenleri, ot ilaçları bileşenleri, kauçuk ve 

plastik üretimi, şampuan bileşenleri, ve petrol ürünleri katkı maddeleri 

gösterilebilmektedir. Ayrıca, kağıda yapışkanlık özelliği kazandıran ve 

geçirgenlik özelliklerini iyileştiren kaplama karışımlarının hazırlanmasında 

hazır kalsiyum stearat ve palmitat gibi metal esaslı sabunlar kullanılmaktadır 

(Anon., 2010a).  

     

Atık Ağartma Toprağı 

Dünya çapında üretilen 60 milyon ton yağın rafinasyon prosesinde 

600,000 metrik ton ya da daha fazla ağartma toprağı kullanıldığı tahmin 

edilmektedir (Kheang ve ark., 2006). Yağ rafinasyonundan çıkan atık ağartma 

toprağı önemli miktarda absorbe edilmiş yağ içermektedir (% 25-35 w/w). Bu 

yüzden ağartma işleminde mümkün olan en az miktarda toprak kullanılması 

gerekmektedir. Bu ürün bir problem olarak ortaya çıktığı gibi geri kazanılabilir 

yağ için potansiyel bir kaynaktır. Yağ içeren killer, özellikle ağartma toprağı 

yüksek miktarda doymamış yağlar içeriyorsa, havayla teması sırasında spontan 

kömürleşmeye yatkındırlar. Yangın tehlikesi ve toprakların doldurulmasında 

yağ içeren ağartma toprakları kullanıldığında fazla yağın yer altı sularına 

karışma tehlikesi oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, toprakta kalan yağ da 

ekonomik bir kayıp olmaktadır (Pickard, 2005). Ağartma topraklarının doğaya 

atılması halinde üzerlerinin toprakla örtülmesi gerekmektedir (Anon., 2010b). 

Atık ağartma topraklarından yağın geri kazanımı için teknik çözümler 

farklı alanlarda sınıflandırılabilir. Buharla muamele metodu, kekin yağ oranının 

yaklaşık olarak %20 oranında düşürülmesi, kekin üzerine buharın üflenmesiyle 

yağ rafinerilerinde gerçekleştirilir. Sodyum karbonat ile yapılan ekstraksiyon 

prosedürü ile elde edilen yağın kalitesi düşük ve kil, su ve tuz (NaCl) içeren 

kalan çamurun elden çıkarılması zordur. Bu çamurun elden çıkarılması için 

önerilen metotlar; çimento fabrikalarına satımını ya da toprak yapısını 

geliştirmek amacıyla kumlu topraklara karıştırılmasını önermektedir. Yüzey 

aktif madde olarak düşünülen sodyum hidroksitin %1.5-2.5 sulu süspansiyonu 

içinde atık toprağın kaynatılması da tanımlanmıştır. Bu prosedürde sadece 

teknik amaçlarla kullanılabilen koyu renkli yağ elde edilmektedir. 

Ekstraksiyondan sonra, kalan çamur santrifüj edilmekte ve atık sıvı kısım uygun 

bir şekilde işlemden geçirilmektedir. Katı madde toprak doldurma amacıyla 

kullanılır ya da çöplüklerin üstünün örtülmesinde toprak ve kum yerine 

kullanılabilmektedir. Çözücü ekstraksiyonu yönteminde ise, hekzanla kilde 

kalan yağ geri kazanılabilmektedir. Basınçla ekstraksiyon yönteminde, suyla ve 

sodyum hidroksit kombinasyonuyla basıncın kullanılması, kullanılmış ağartma 

topraklarından dekantasyonla kolayca ayrılabilir asit yağların üretilmesini 

mümkün kılmaktadır. Ağartma prosesinde kullanılan kilden yağın geri 

kazanılmasında başka seçeneklerde vardır. Bu seçeneklerden biri kullanılan 

kilden oluşan filtrasyon kekinin öğütülmüş yağlı tohumla karıştırılarak normal 

çözücü ekstraksiyonu işlemine devam edilmesidir (Pickard, 2005). Alternatif 
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olarak, geri kazanılan yağların metil esterlerine dönüştürülerek biyoyakıt olarak 

ya da gıda dışı uygulamalarda kullanılabilirliği düşünülmektedir (Huang ve 

Chang, 2010). Yapılan analizler, geri kazanılan yağların petrolyum dizel ile 

karşılaştırılabilecek oranda yakıt özellikleri gösterdiği ve dizelin ikamesi 

olabileceğini göstermektedir (Kheang ve ark., 2006). 

Kullanılmış ağartma topraklarının hayvan yemi katkısı olarak 

değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. Kullanılmış ağartma topraklarının 

kümes hayvanları yemlerine %0,5-2,0 oranında ilave edilebileceği önerilmekte, 

aynı zamanda bu miktar kümes hayvanları yemlerinin peletlerinde halen 

bağlayıcı olarak kullanılan bentonit kiliyle aynı miktarda olmaktadır (Pickard, 

2005). 

 

Deodorizasyon Distilatları 

Kimyasal ve fiziksel rafinasyonun deodorizasyon aşamalarında, bitkisel 

yağlara yapılan buhar distilasyonu sonucunda ortaya çıkan maddelere 

deodorizasyon distilatları adı verilmektedir. Deodorizasyon distilatları çamur 

görünümünde ve yoğun maddelerdir. Deodorizasyon distilatlarının kullanımı ve 

değeri onların kompozisyonuna bağlı olmaktadır. Deodorizasyon distilatları; 

tokoferoller, steroller, sterol esterleri, yağ gliseritleri karışımları, hidrokarbonlar 

ve önemli miktarda yağ asitlerinde bulunan diğer maddelerin bir kompleks 

karışımıdır. Soya yağının rafinasyonunda elde edilen deodorizasyon distilatları 

fitosteroller ve tokoferoller açısından doğal bir kaynak olduğu bilinmektedir 

(Torres ve ark., 2007). Distilatlar sabunlaşmayan maddeler bakımından 

zenginse, doğal kaynaklı vitamin E üretiminde tokoferoller, ilaç üretiminde de 

steroller kullanılabilir. Distilatın kalitesi; ham yağ kompozisyonuna, proses 

ekipmanlarına ve operasyon koşullarına bağlı olmaktadır.  

Deodorizasyondan çıkan deşarj buharının, sistemde sirküle eden distilat 

akımını direk kontakla soğutmak, distilat buharının yoğuşturulmasında 

kullanılan en yaygın metottur. Deodorizasyon sistemlerinin çalışma koşulları 

distilat kompozisyonuna ve kalitesine direk etki etmektedir. Genel olarak 

yüksek deodorizasyon sıcaklıkları, uzun işlem süreleri ve düşük buhar basıncı 

distilat verimini artırıcı, yağda kalan tokoferol ve sterol miktarlarını ise azaltıcı 

etki göstermektedir. Distilatların sıklıkla toplanması ve satılması rafinasyon 

tesisinin değerini göstermektedir. Distilatların talebi ve değeri toplam tokoferol 

miktarına bu da direk olarak vitamin E üretiminin ekonomikliğiyle bağlantılıdır. 

Distilatların son kullanıcıları tokoferolleri ve sterolleri ayırmak için; 

sabunlaştırma, esterifikasyon ve moleküler distilasyon gibi kimyasal ve fiziksel 

işlemler uygulanmaktadır. Çamurdan tokoferollerin ve sterollerin ayrılması ve 

konsantre edilmelerinde süper kritik akışkanların kullanılması araştırılmıştır 

(Pickard, 2005). Aynı zamanda soya yağının deodorizasyon distilatlarından 

tokoferollerin, sterol esterlerin ve yağ asidi etil esterlerin elde edilmesinde 

enzimatik proseslerin kullanılabilirliği de araştırılmıştır (Torres ve ark., 2007). 

Yapılan birkaç çalışmada biyodizel üretiminin maliyetini düşürmek için 

yağ rafinasyonunda elde edilen ucuz distilasyon atıklarının kullanımının 
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alternatif bir yaklaşım olduğu bildirilmiştir (Liu ve Wang, 2009; Nascimento ve 

ark., 2011). 

Hayvan yemleri kuru ve higroskopik yapıda olduklarından işleme, taşıma 

ve karıştırma gibi işlemler sırasında kolayca toz oluşturmakta ya da nem 

çekerek keksi bir yapı oluşturmaktadır. Buhar rafinasyonu destilatları az veya 

çok miktarda pestisit kalıntıları içerdiğinden hayvan yemi katkı maddesi olarak 

kullanılmadan önce pestisit analizlerine tabii tutulmaktadırlar (Anon., 2010c). 

Tokoferol gibi doğal antioksidan kaynaklarına olan ilginin gün geçtikçe 

artması, eczacılık endüstrisinde progesteron ve esteronların üretimi için 

stigmasterol ve β-sitosterollerin ikisinin birden ham madde olarak kullanılması 

gibi nedenler, deodorizasyon distilatlarının bitkisel yağ rafinasyonunda önemli 

bir yan ürün olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır (Pickard 2005). 

 

SONUÇ 

 

Yağın rafinasyonu sırasında ortalama olarak degumming aşamasında %1, 

nötralizasyonda %2-3, ağartmada %1, vinterizasyonda %1 ve deodorizasyonda 

%1 oranında kayıplar olabilmektedir. Günümüzde yağ fabrikalarında mümkün 

olduğunca bu kayıpların azaltılması yönünde çabalar harcanmaktadır. İlerleyen 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak atık miktarlarının toplamda %1 ile %2’lere 

çekilmesi hedeflenmektedir. 
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ÖZET 

Biyokömür, organik ve inorganik kirliliklerin atık sulardan uzaklaştırılması 

araştırmalarında yeni bir madde olarak önem kazanmaktadır. Bu çalışmada yavaş piroliz 

ve hidrotermal karbonlaştırma yöntemleri ile endüstriyel çay atıklarından üretilen 

biyokömürlerin materyal özellikleri araştırılmış ve sulu çözeltilerinden Zn, fenol ve 

metilen mavisi kirleticilerini uzaklaştırma potansiyelinin belirlenmesi çalışmaları 

yapılmıştır. Biyokömürler 300 ve 400 °C’de piroliz yöntemi ile ve 225 °C’de 

hidrotermal karbonizasyon ile üretilmiştir. Çeşitli analitik yöntemlerle karakterize 

edilmiştir; örneğin elemental analiz, SEM ve FTIR. Yüzey alanları ve pH gibi 

fizikokimyasal özellikleri de belirlenmiştir. Analizler sonucunda biyokömürlerin 

mezopor yapıda ve selüloz karakterli olduğu bulunmuştur. Adsorpsiyon 

potansiyellerinin ise Zn ve fenol için yetersiz ancak metilen mavisi için %93 etkili 

olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çay atıkları, biyokömür, adsorpsiyon 

 

THE ORGANIC AND INORGANIC POLLUTANT REMOVAL CAPACITY OF 

BIOCHAR PRODUCED FROM INDUSTRIAL TEA WASTE 

 

ABSTRACT 

Biochar has gained considerable interest due to its application in the removing of 

organic and inorganic pollutants from waste water as a novel material.  The objective of 

this study is to obtain biochar from industrial tea waste by slow pyrolysis and 

hydrothermal carbonization, characterize it in detail and determine it’s adsorption 

potential to Zn ions, phenol and methylene blue from water. Biochar prepared at 300 

and 400 °C by slow pyrolysis and hyrothermal conditions at 225 °C were characterized 

in detail by various methods; elemental analysis, SEM and FTIR. The surface area and 

pH values were determined as well. It was found out that biochar is mesoporous and 

cellulosic structure. The magnitude of adsorption potential for Zn ion and phenol is not 

sufficient while removing methylene blue can be achieved around 93%.   

Keywords: Tea waste, biochar, adsorption 
 

GİRİŞ 

 

Endüstrileşmenin başlangıcından beri dünyanın enerji ihtiyacı için asıl 

olarak fosil kaynaklar kullanılmıştır. Bu kaynakların yakın gelecekte, dünyanın 

enerji gereksinimini sağlayamayacak düzeye geleceği ve tükeneceği 

öngörülmektedir (Abas, Kalair and Khan 2015). Diğer yandan bu kaynakların 

kullanılması ile sera etkisine sebep olan karbondioksit gazının dünya 
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atmosferindeki derişimi artmıştır. Bunun sonucunda dünya ikliminde bir 

değişim ve ısınma ortaya çıkmıştır (Jones and Warner, 2016). Artan enerji 

ihtiyacını karşılamak ve çevre kirliliğini azaltmak için yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelim son yıllarda artmıştır.  

Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK); güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, 

biyokütle enerjisi, dalga enerjisi gibi enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar, 

tüketilme hızından daha çabuk kendini yenileyebilen kaynaklardır ve 

oluşumları; petrol ve kömürün oluşumu gibi milyonlarca yıl sürmez. Fosil 

yakıtlar gibi belli bölgelerde lokalize olmadan dünyanın her tarafında 

bulunabilen kaynaklar olduğu için YEK, temiz enerji üretimi ve ulusların enerji 

bağımlılığını azaltma konularında da önemlidirler. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri olan 

“Biyokütle”, yenilenebilir tek karbon kaynağıdır. Çok geniş anlamda yaşayan 

organizmalardan türeyen tüm maddeleri kapsar. Biyokütlenin, bugünün ve 

geleceğin teknolojisine uygun enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için bazı 

tekniklerle işlenerek enerji yoğunluğunun arttırılması ve uygun formlara 

dönüştürülmesi gerekir. Biyokütlenin çeşitli amaçlarla kullanılan formlarından 

bir tanesi de piroliz yöntemi ile üretilen biyokömürdür (Qian et al. 2015). 

Oksijensiz veya çok az oksijen içeren ortamda pirolize tabi tutulan biyokütle, 

karbonlaştırılır. Karbonlaşan bu kütle, saf karbon değildir, hidrojen ve oksijen 

gibi yan fonksiyonel grupları içeren organik kaynaşmış moleküllerin 

karışımıdır. Biyokömürler, gözenekli yapıdadırlar, yüzey alanları büyüktür, su 

tutma ve katyon değişim kapasiteleri yüksektir. Bu tür özellikleri nedeni ile 

topraktaki katyonik faaliyetleri artırırlar ve böylece toprak; kalsiyum, 

magnezyum ve potasyum gibi besinleri tutar. Aromatik ve humik maddelerce 

zengindirler. Enerji yoğunlukları aynı miktardaki biyokütleye göre daha 

yüksektir. Biyokömür teknolojisinin uygulanması için motivasyonlar literatürde 

özetlenmiştir (Xie et al. 2014). Genel olarak toprak iyileştirilmesi (bitki gübresi 

olarak, toprakta karbon depolanması, agrokimyasalların bağlanarak toprak 

veriminin artırılması), iklim değişikliğinin azaltılması (CO2 ve CH4 

salınımlarının azaltılması), atık yönetiminde önemli rol oynaması (çevre 

kirliliğine neden olan atıkların bertarafı ve materyal akım yönetim 

maliyetlerinin düşürülmesi) ve enerji üretiminde kullanılması gibi 

motivasyonları vardır. Diğer yandan biyokömürlerin topraktan ve atık sulardan 

organik ve inorganik kirlilikleri uzaklaştırma amacı ile kullanılması yönünde 

son yıllarda araştırmalar önem kazanmıştır (Tan et al. 2015).   

Atık sulardaki ağır metal ve organik kirleticiler, insan sağlığına zarar 

vermekte, çevreyi kirletmekte ve özellikle su canlılarının yaşam koşullarını kötü 

etkilemektedir. Ağır metal iyonları ile organik kirletici olarak fenolün sulardan 

uzaklaştırılmasında biyokömürlerin adsorpsiyon özellikleri, Han vd. (Han et al. 

2016) tarafından belirlenmiştir. Üç farklı biyokütle çeşidi; saman, yumuşak 

odun ve sert odun numuneleri 700 °C’ye kadar olan sıcaklıklarda biyokömüre 

dönüştürülmüştür ve biyokömürlerin adsorpsiyon kabiliyetleri, aktif karbon ile 

karşılaştırılmıştır. Ağır metal ve fenolün ortamdan uzaklaştırılıp 
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hareketsizleştirilmesinde (immobilization), biyokömürlerin aktif karbon kadar 

ve hatta daha fazla etkinliğe sahip oldukları gösterilmiştir. 

Biyokömür aktif karbondan farklı bir materyaldir. Aktif karbon 

üretiminde uygulanan sıcaklıklar, biyokömür üretiminde uygulanan sıcaklıklara 

göre daha yüksektir. Dolayısıyla aktif karbon üretiminde biyokütle, barındırdığı 

fonksiyonel gruplarını çoğunlukla kaybeder ve yüksek oranda karbonlaşır. 

Karbonlaşan yüzeyin aktivasyonunu sağlamak için yani yüzey moleküllerinin 

adsorpsiyon kapasitesini artırmak için ayrıca buhar veya kimyasallarla işleme 

tabi tutulur. Biyokömür üretiminde ise, tüm bunlara gerek kalmadan biyokütle 

daha düşük sıcaklıklarda karbonlaştırılarak yüzey fonksiyonel grupları yok 

edilmeden ve hatta etkinleştirilerek adsorpsiyon kapasitesi yüksek adsorbanlara 

dönüştürülebilir (Park et al. 2013).  

Biyokömür jenerik bir terimdir ve karakteristikleri üretildikleri 

biyokütlenin cinsine ve piroliz koşullarına göre çok değişmektedir. Biyokütle 

genel olarak selüloz, hemiselüloz, lignin ve az miktarda uçuculardan oluşur ve 

bunların oranları-çeşitleri biyokütleden biyokütleye değişim gösterdiği için 

çeşitli biyokütleden üretilen biyokömürler aynı karbon oranına sahip olsalar bile 

yüzey özellikleri, yüzey alanları veya gözeneklilik gibi önemli fizikokimyasal 

özellikleri de farklılık gösterir (Lei and Zhang 2013; Xie et al. 2014). Bu 

çalışmada çay atıklarından üretilen biyokömürlerin organik ve inorganik 

kirleticileri adsorpsiyon kapasiteleri belirlenmiştir. Türkiye ölçeğinde çay 

üretiminin %65’inin karşılandığı Rize ilinde ticari olarak değerlendirilemeyen 

çok miktarda çay atığı ortaya çıkmaktadır (DOKA 2013). Böylesi bir kaynak, 

fabrikalarda verimsiz bir biçimde yakılarak bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. 

Bu da hem enerji kaynağının yok edilmesine hem de çevresel kirliliğe neden 

olmaktadır. Çay atıklarının yakılarak bertaraf edilmesi yerine biyokömür 

formunda adsorban olarak değerlendirilebilirliği araştırılmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Zn ağır metal iyonu, fenol ve metilen mavisi organik kirleticileri için 

biyokömürlerin adsorpsiyon kapasiteleri belirlenmiştir. Bu kirleticilerin 

seçilmelerinin sebebi, Zn’nun zirai ilaçlar dolayısıyla tarım alanlarında sıkça 

görülen bir ağır metal kirleticisi olması (Wuana and Okieimen 2011), fenolün 

birçok kimyasal maddenin hammaddesi olması (Michałowicz and Duda 2007) 

ve metilen mavisinin de bir boyar madde olarak atıklarının çevreyi kirletmesidir 

(Berrios, Martin, and Martin 2012). Zn iyon çözeltisi, Zn(NO3)2.6H2O (Sigma-

Aldrich) tuzundan yaklaşık 100 ppm derişimde hazırlanmıştır. Fenol çözeltisi 

28 ppm (Sigma-Aldrich) olarak hazırlanmıştır. Metilen mavisi (DELTA) 

konsantrasyonu 3 mg/L’dir. Adsorpsiyon deneyleri için 0,4 g biyokömür 

numunesi, 20 ml fenol ve Zn çözeltileri için kullanılırken, metilen mavisi 

adsorpsiyonu 0,01 g biyokömürün 10 ml metilen mavisi çözeltisine eklenmesi 

ile yapılmıştır. Maksimum 24 saat boyunca orbital çalkalayıcıda 160 rpm’de 

çözeltiler çalkalanmıştır ve 0,45 µm şırınga tipi filtreden filtre edilerek sulu 



240 

çözeltilerdeki fenol, metilen mavisi veya Zn konsantrasyonları belirlenmiştir. 

Fenol ve metilen mavisi analizlerinde UV-Visible Spektrometre (Perkin Elmer 

Lambda 35), Zn analizinde ICP-OES (Perkin Elmer Optical Emission 

Spectrometer Optima 7000 DV) kullanılmıştır.  

Çay atıklarından (SW) biyokömür iki yöntemle hazırlanmıştır; kuru 

piroliz (torrefaction) ve yaş piroliz (hidrotermal karbonizasyon). Kuru piroliz 

deneyleri hacmi 1 L olan yatay bir reaktörde azot atmosferinde 300 ve 400 

°C’de gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon süresi 30 dakikadır. Reaktör ile ilgili 

detaylı bilgiye literatürden ulaşılabilir (Toptas et al. 2015). Elde edilen bu 

biyokömürler SWR300 ve SWR400 olarak adlandırılmıştır. 

Hidrotermal karbonizasyon deneyleri 100 ml paslanmaz çelik batch tipi 

bir reaktörde gerçekleştirilmiştir. Tipik bir deneyde 1:4 oranında biyokütle:su 

oranı reaktöre beslenmiştir. Sıkıca kapatılan reaktördeki hava azot gazı ile 

uzaklaştırılmıştır. Daha sonra reaktör 10 °C/min ısıtma hızı ile 225 °C’ye 

ısıtılmıştır. Reaksiyon süresi burada da 30 dakika olarak ayarlanmıştır. 

Reaksiyon sonrası reaktör oda sıcaklığına hızlıca soğutulmuş ve gaz ürünler 

uzaklaştırılmıştır. Katı ürün reaktörden uzaklaştırılmış ve 105 °C’de bir gece 

boyunca kurutulmuştur. Reaktör ve yöntem ile ilgili detaylı bilgi literatürde 

bulunabilir (Akgül et al. 2014). Bu biyokömür HTC olarak isimlendirilmiştir.  

Tüm biyokömürler 1,5 dakika 600 rpm ile pulverize edilip (Fritsch 

Pulverisette 9) 25 µm elekten elendikten sonra adsorpsiyon deneylerinde 

kullanılmıştır.  

CHNS analizleri ASTM D3176-89’ye göre yapılmıştır (LECO CHNS 932). 

Yüzey alanı N2 adsorpsiyon-desorpsiyonu çok nokta BET analizi ile 

belirlenmiştir (Quantachrome Autosorb 1C and Quantachrome ASiQwin™). 

Yüzey morfolojisi Scanning Electron Microscope ile görüntülenmiştir (SEM) 

(JEOL/ JSM-6610). pH değerleri 1:50-biyokömür:su oranı ile belirlenmiştir.  

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Biyokömürlerin karakterizasyonu 

Çevre kirliliğine neden olan kirleticilerin uzaklaştırılmasında aktif 

kömüre göre daha ucuz olan biyokütle kaynaklı biyosorbentlerin kullanımı 

literatürde geniş olarak araştırılmış bir konudur. Hatta bu kaynakların aktif 

kömüre dönüştürülerek adsorpsiyonda önemli bir kriter olan yüzey alanlarının 

artırılması konusunda da çok sayıda çalışma bulunabilir. Ancak biyokütlenin 

biyokömüre dönüştürülmesi ve adsorban (biyosorbent) olarak kullanımı konusu 

yeni araştırma konuları arasındadır. Biyokütlenin biyokömüre dönüştürülmesi 

sırasında aktif kömür üretimine göre daha düşük sıcaklıklar uygulanır, 

biyokütlenin direkt adsorban olarak kullanımında ortaya çıkan histersise sebep 

olan maddeler immobilize edilir. Ayrıca yüzeyin tekrar aktive edilmesine gerek 

kalmaz. Yüzey alanından çok yüzey aktifliği adsorpsiyonda önemli bir kriterdir. 

Çay atıkları ile ilgili yapılan adsorpsiyon çalışmalarında etkili sonuçlar elde 

etmek için, histerisise sebep olan moleküllerin yıkama gibi bir ön muamele ile 
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uzaklaştırılması gerekmiştir (Wasewar 2010). Çay atığının piroliz ve 

hidrotermal yöntem ile karbonize edilmesi ile ön işlem uygulanmasına gerek 

kalmamaktadır. Ayrıca yüzeyde fonksiyonel gruplar halen olduğu için 

kimyasallarla bir aktivasyon gerekmemektedir. Şekil 1 bu durumu 

açıklamaktadır. Çay atığı, türetilen biyokömür ve bir aktif kömür numunesinin 

(Carbomix) FTIR analizleri verilmiştir. Genel olarak çay atığı ve biyokömür 

numunelerinin amorf, OH (3600-3200 cm-1), C=O ve aromatik C=C (1617-1599 

cm-1), alifatik C-H (2956–2856 cm-1) bağlarınca zengin olduğu söylenebilir. 
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Şekil 1.  Numunelerin FTIR spektrumu 

 

Çay atığı ve türetilen biyokömürlerin materyal olarak tanımlanması için 

gerekli analizler yapılmış ve fizikokimyasal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Adsorpsiyon deneyleri 

1. Zn adsorpsiyonu 

Yaklaşık 100 ppm Zn iyon çözeltisi ile yapılan adsorpsiyon 

çalışmalarında tüm biyokömürlerin (SWR300, SWR400 ve HTC) Zn iyonunu 

ortamdan uzaklaştırma kapasitelerinin %1’den çok daha az olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Deneysel çalışmalarda SWR300 ve 400 numunelerinin adsorpsiyon 

koşullarındaki (0,4g biyokömür+20 ml su) pH değerleri 8-9 civarında iken 

HTC’nin pH değeri 5 civarında olduğu gözlenmiştir. Başlangıç Zn iyon 

çözeltisinin pH’ı 5’e ayarlanmıştır, ancak Zn çözeltisine SWR300 ve 400 

eklenince çözelti pH’ı derhal yükselmektedir ve hatta tampon çözeltisiyle dahi 

pH sabitlenememiştir. HTC için ise pH çok değişmemektedir. Deneysel hatalar 

ve pH değişiminin adsorpsiyon üzerine etkileri göz önüne alındığında 

biyokömürlerin Zn metal iyonunu sudan uzaklaştırma için uygun bir adsorban 

olmadığı ve çalışmaların bu şekilde doğru sonuçlar vermeyeceği sonucuna 

varılmıştır. Aktif kömür ile de Zn iyonunun uzaklaştırılması araştırılmış ve 24 

saat sonra ~%50 oranında adsorpsiyon gerçekleştiği gözlenmiştir.  
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Çizelge 1. Çay atığı ve türetilen biyokömürlerin fizikokimysal özellikleri 

Özellik  SW SWR300 SWR400 HTC Referans 

Nem (%) 
7.20 

7.26 
   

Bu çalışma 

(Uzun et al. 2010) 

Kül (%, 550 °C) 
3.74 

3.48 
   

Bu çalışma 

(Uzun et al. 2010) 

pH 5.09 7.79 8.93 4.67 Bu çalışma 

Yüzey alanı (m²/g) 12.7 4.4 3.1 6.8 Bu çalışma 

C (%) 
45.4 

48.6 
58.8 63.2 54.4 

Bu çalışma 

(Uzun et al. 2010) 

H (%) 
5.7 

5.3 
4.3 3.3 5.0 

Bu çalışma 

(Uzun et al. 2010) 

N (%) 
2.9 

3.8 
3.3 3.5 2.8 

Bu çalışma 

(Uzun et al. 2010) 

S (%) 0 0 0 0 Bu çalışma 

O (%) 
46.0 

42.2 
33.6 30.0 37.8 

Bu çalışma 

(Uzun et al. 2010) 

Selüloz (%) 13.08    Bu çalışma 

Hemiseluloz (%) 33.2    Bu çalışma 

Lignin (%) 
37.6 

25.68 
   

Bu çalışma 

(Uzun et al. 2010) 

Holoselüloz (%) 31.05    (Uzun et al. 2010) 

Ekstraktifler (%) 
13.2 

13.97 
   

Bu çalışma 

(Uzun et al. 2010) 

Uçucu madde (%) 70.29    (Uzun et al. 2010) 

 

2. Fenol adsorpsiyonu 

28 ppm fenol çözelitisi ile adsorpsiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Fenolün UV-Visible’da 270 nm’de pik verdiği belirlenmiştir (Şekil 2). Ancak 

bu bölgede biyokömürlerin sadece sudaki çözeltilerine fenolün absorpsiyon 

yaptığı bölgede bir takım molekülleri verdiği ve bu moleküllerin fenol piki 

bölgesine girişim yaptığı gözlenmiştir (Şekil 3). Biyokömür numunlerinin su ile 

karışımı 1:50’dir (0,4 g numune 20 ml su ile karıştırılıp süzülmüştür). 

Dolayısıyla fenol adsorpsiyonu doğru bir şekilde UV-Visible spektrometre ile 

belirlenememiştir. Biyokömürlerin su ile muamelesi sonucunda bu bölgede 

absorpsiyon yapan moleküllerin araştırılması ve daha başka çalışmalar 

yapılması gerekmektedir.  

 
Şekil 2. ~28 ppm fenol çözeltisinin UV absorpsiyonu 
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Şekil 3. 0,4 g biyokömürün 20 ml su ile muamelesi ile elde edilen sulu fazın UV-

               Visible spektrumları 

 

3. Metilen mavisi adsorpsiyonu 

3 ppm metilen mavisi çözelitisi ile adsorpsiyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Metilen mavisinin UV-Visible’da 664 nm’de pik verdiği 

belirlenmiştir (Şekil 4). 24h denemeleri ile SWR300 ve SWR400 için qe 

değerleri 2.77092 ve 2.79638 mg/g, HTC için 2,81979 mg/g olduğu 

bulunmuştur. Bu değerler metilen mavisinin %90’dan daha fazla oranda bu 

adsorbentler ile uzaklaştırıldığını göstermektedir.   

 

 
 

Şekil 4. Metilen mavisi UV-Visible absorpsiyon spektrumu ([C]0=3 ppm) 
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Şekil 5. Metilen mavisinin HTC ile adsorpsiyonu 

 

 

Metilen mavisi için HTC adsorbenti ile kinetik çalışmalar da 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 5 ve 6’da görüldüğü üzere adsorpsiyon çok hızlı bir 

şekilde gerçekleşmektedir. 

 
Şekil 6. Metilen mavisinin HTC ile adsorpsiyonunun kinetiği 

 
SONUÇ 

 

Çay atıklarından üretilen biyokömürlerin organik ve inorganik kirleticiler 

için adsorpsiyon özellikleri belirlenmiştir. İnorganik Zn iyonu için 

biyokömürler etkili bir adsorban değildir ve adsorpsiyon %1’den az olarak 

gerçekleşmiştir. Biyokömürler, sulu ortama fenol bölgesinde girişim yapan 

başka molekülleri vermektedir. Dolayısıyla biyokömürlerin fenol adsorpsiyonu 

için uygun olmadığı ve UV ile analitik çalışmaların yapılamayacağı 
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belirlenmiştir. Biyokömür jenerik bir terim olduğu için çay atıklarından üretilen 

biyokömürlerin sulu çözeltilerindeki moleküllerin daha fazla araştırılması 

gerekmektedir. Metilen mavisi adsorpsiyonu için ise biyokömürler çok etkili 

sonuçlar vermiştir. Metilen mavisi adsorpsiyonu için piroliz ve hidrotermal 

karbonizasyon yöntemleri ile türetilen biyokömürler arasında çok büyük 

farklılıklar gözlenmemiştir. Sonuç olarak biyokömürler ucuz adsorbanlar olarak 

özellikle organik kirletici moleküllerin uzaklaştırılmasında etkili olabilir.  
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ÖZET 

Çalışmada, bir şarap fabrikası atığı olan cibreden hidrojen gazı üretimi 

çalışılmıştır. Bu amaçla, atığın kendisi ve atıktan farklı sıcaklıklarda (300 oC ve 500 oC) 

piroliz yöntemi ile elde edilen biyokömürlerin “su buharı gazlaştırması” çalışılmıştır. Su 

buharı gazlaştırması çift yataklı tüp reaktörde gerçekleştirilmiştir. Tüm denemelerde, üst 

yatak (biyokütle yatağı)  sıcaklığı 850 oC’de sabit tutulmuş, alt yatak (katalizör yatağı) 

sıcaklığı ise 600 ile 850 oC arasında farklı sıcaklıklara ayarlanmıştır. Gazlaştırma 

işleminde katalizör olarak kırmızı çamur ve dolomit kullanılmıştır. Ayrıca, üzüm posası 

ve biyokömürlerin linyit ile karışımlarının gazlaştırma deneyleri yapılarak, biyokütle 

ilavesinin kömür gazlaştırmasındaki etkisi incelenmiştir. Alt yatak sıcaklığının artışı, 

500 oC biyokömürünün gazlaştırmasında etki göstermezken diğer beslemelerde toplam 

gaz verimini arttırmıştır. En yüksek gaz verimi 850 oC alt yatak sıcaklığında elde 

edilmiştir. Maksimum hidrojen verimleri biyokütle, 300 ve 500 biyokömürleri için 

sırasıyla 1050, 1306 ve 1476 ml H2/g beslemedir. Gazlaştırmada kırmızı çamurun 

herhangi bir etkisi gözlenmemiştir. Kullanılan dolomit katalizörü tüm besleme tipleri 

için katran parçalamada etki yapmadığı halde gaz verimini artırmıştır. Dolomit 

katalizörü varlığında elde edilen hidrojen verimleri biyokütle, 300 ve 500 biyokömürleri 

için sırasıyla 1264, 1609 ve 2030 ml H2/g beslemedir. Linyit kömürü ile hazırlanan 

karışımların gazlaştırılmasında, hem toplam gaz verimi hem de hidrojen verimi 

bakımından pozitif sinerjik etki gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Su buharı gazlaştırması, biyokömür, hidrojen gazı  

 

HYDROGEN PRODUCTION VIA STEAM GASIFICATION OF AGRO-

INDUSTRIAL WASTE 
 

ABSTRACT 

In this study hydrogen production from grape pomace which is a waste of wine 

industry. For this purpose, steam gasification of grape pomace and grape pomace 

biochars, which were obtained by pyrolysis at different temperatures (300 oC, 500 oC), 

was conducted in a vertical fixed dual bed semi-micro reactor. For gasification 

experiment, biomass bed temperature was adjusted to 850oC while bottom bed 

temperature was varied between 600 and 850 oC. Dolomite, Ni doped dolomite and red 

mud were used as catalyst. Besides, blends of grape pomace and biochars with lignite 

were gasified and synergetic effect on gasification reactivity of lignite was investigated. 

Increase in bottom bed temperature led to increase in overall gas yield except for 

biochar obtained at 500oC. For each feedstock, the highest gas yield was obtained at the 

bottom bed temperature of 850 oC. The highest hydrogen yield for grape pomace, 300 

grape pomace and 500 grape pomace was found to be 1050, 1306 and 1476 mL H2/g 

feedstock, respectively. Red mud as catalyst had no considerable effect on gasification. 

Even though the usage of dolomite did not affect on tar decomposition, it provided the 

formation of high amount of hydrogen as well as overall gas. 

Keywords: Steam gasification, biochar, hydrogen  
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GİRİŞ 

 

Fosil yakıt rezervlerinin azalması ve enerjiye olan ihtiyacın artması 

nedeniyle biyokütle enerjisine olan ilgi son yıllarda artmaktadır (Huber ve ark., 

2005; Kunkes ve ark., 2008). 2020 yılına kadar toplam enerji ihtiyacının 

%20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması ülkemizin de dahil 

olduğu Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programı hedeflerinden biridir (Resch ve 

ark., 2008). Biyokütleden geleneksel olarak yakma ile elde edilen enerji dışında, 

piroliz ve gazlaştırmayla sıvı yakıt ya da metan, hidrojen ve karbon monoksit 

gibi gaz yakıt üretilebilmektedir. Kömür gazlaştırması, yüksek karbon 

dönüşümü ve hava kirletici emisyonlarının azalmasını sağlaması nedeniyle uzun 

yıllardır kullanılan etkin bir teknolojidir (Higman, 2008). Biyokütlenin 

gazlaştırılması, kısa işlem süresinde ucuz ve bol bulunan farklı tip 

biyokütlelerin kolay depolanabilir ve taşınabilir gaz veya sıvı yakıtlara 

dönüştürülmesini sağlamaktadır (Gomez-Barea ve ark., 2009). Gazlaştırma 

işleminde, biyokütle su buharı, hava gibi oksitleyiciler ile yüksek sıcaklıklarda 

reaksiyona girerek yakıt gazlarını oluşturmaktadır. Elde edilen gazlar doğrudan 

elektrik ve ısı üretimi için gaz türbinlerinde yakıt ve sentez gazi olarak bilinen 

karbon monoksit ve hidrojen (CO+H2) seklinde de kullanılabilmektedir. Yüksek 

kalori içeriğine sahip sentez gazı Fischer Tropsch senteziyle metanole ve diğer 

sıvı yakıtlara da dönüştürülebilmektedir. Ayrıca hidrojen gelecek için başlıca 

enerji kaynağı olarak değerlendirilmekte ve hidrojene olan ihtiyacın artacağı 

beklenmektedir.  

Günümüzde gazlaştırma işlemiyle hidrojen ve karbon monoksit 

üretilebilen düşük maliyetli hammaddelere artan bir ilgi vardır. Kömürün 

biyokütle gibi daha az karbon içeren yakıt hammaddeleriyle birlikte 

gazlaştırılması, yüksek ısıl verim ve enerji dönüşümü, düşük üretim maliyeti ve 

CO2 emisyonu azaltılmasına bağlı çevre dostu bir teknoloji olması gibi bir çok 

avantajı beraberinde getirmektedir. Bu sayede, biyokütlenin gazlaştırılması için 

yeni sistemlerin kurulması yerine mevcut kömür gazlaştırma sistemleri 

kullanılabilmektedir. 

Biyokütlenin tek başına veya fosil yakıtlar ile birlikte aynı gazlaştırma 

tesisinde hammadde olarak kullanılması sırasında karşılaşılan en büyük 

problemlerden biri biyokütlenin homojen bir yapıda olmamasıdır. 

Son yıllarda literatürlerde, biyokütle su buharı gazlaştırması ve kömür ile 

beraber gazlaştırmayla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Çam talaşı (Hanaoka 

ve ark., 2005), kahve kabuğu (Wilson ve ark., 2010), palm yağı küspesi (Li ve 

ark.,2009), sedir ağacı atiği (Kimura ve ark., 2006), yosun (Duman ve ark. 

2014a) ve daha birçok farklı biyokütle tiplerinin su buharı gazlaştırması 

incelenmiştir. Bu çalışmalarda en büyük problemlerden biri katran oluşumudur. 

Bu sebeple katranın parçalanması için temel olarak doğal mineraller, alkali 

metal ve Ni, Fe gibi metal bazlı olmak üzere 3 tip katalizör kullanılmaktadır 

(Sutton ve ark., 2001). Dolomit, olivin gibi doğal minerallerin diğer 

katalizörlere göre avantajı daha ucuz ve çevre dostu olmasındandır. 
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Alternatif olarak son yıllarda biyokütlenin piroliziyle elde edilen 

biyokömürlerin de gazlaştırması çalışılmaktadır. Piroliz ile biyokömür eldesinde 

yapıdan uçucu maddelerin uzaklaştırılması hem gazlaştırma sırasında oluşan 

katran miktarını düşürmekte hem de yüksek kalori değerli gaz ürün eldesini 

sağlamaktadır (Haykiri-Acma ve ark., 2006). Diğer bir yandan, biyokütlenin 

kömürler ile birlikte gazlaştırmasının ise daha yüksek reaktivite ve dönüşüme 

sağladığı görülmüştür (Collot ve ark., 1999; Lapuerta ve ark., 2008).  

Bu çalışmada, biyokütle ve piroliz yöntemiyle elde edilen biyokömürün 

gazlaştırması çalışılmıştır. Gaz ürünün arttırılması ve katranın parçalanması 

amacıyla kırmızı çamur dolomit ve Ni bindirilmiş dolomit katalizör olarak 

kullanılmıştır. Ayrıca, biyokütle/biyokömürlerin linyit kömürle birlikte 

gazlaştırılmasının gaz ürün verimine etkisi incelenmiştir.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Deneylerde Yazgan Şarapçılıktan temin edilen cibre biyokütle olarak 

kullanılmıştır. %60 nem içeren cibre önce havada daha sonra 60 C etüvde 24 

saat süre ile kurutulmuştur. Biyokömürler ise cibrenin yavaş piroliziyle 300 ve 

500 C sıcaklıklarda elde edilmiştir. 300 C ve 500 C sıcaklıklarda elde edilen 

biyokömürler C-300 ve C-500 simgeleriyle gösterilmiştir. C-300 ve C-500 

verimleri sırasıyla %62 ve %32 bulunmuştur. Biyokütle ve biyokömürlerin bazı 

özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Kömür olarak kullanılan Soma linyitin (L) 

özellikleri de aynı çizelgeda verilmiştir. 

Katranın parçalanmasını sağlamak amaçlı kırmızı çamur, dolomit ve 10% 

Nikel bindirilmiş dolomit katalizör olarak kullanılmıştır. Kırmızı yüksek 

miktarda demir içeren (%) çamur alüminyum fabrika atığıdır. Dolomit ise 

kullanılmadan önce 700 C’de 2 saat boyunca kalsine edilmiştir. %10 

Nikel/dolomit hazırlamak için, gerekli miktardaki Ni(NO3)2.6H2O yeterli 

miktarda suda çözülerek emdirilmiştir. Daha sonra 100 C’de kurutulmuş ve 

daha sonra 850 C 5 saat boyunca kalsine edilmiştir. 

 
Çizelge 1. Cibre ve biyokömürlerin bazı özellikleri 

 C C-300 C-500 L 

Elementel Analiz, kuru bazda %  

C 51,3 63,1 69,4 54,1 

H 5,9 5,5 2,7 4,1 

N 2,1 2,6 2,5 1,4 

S - - - 1,4 

Proximate Analysis  

Kül 5,4 6,8 14,3 11,5 

Uçucu Madde 72,6 50,7 36,2 49,9 

Sabit Karbon 22,0 40,5 48,6 38,6 

Isıl değer, MJ/kg 20,1 25,9 28,7 25,1 
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Su buharı gazlaştırma işlemi laboratuvar tipi dikey çift yataklı tüp 

reaktörde (110 cm uzunluk, 20 mm çap, paslanmaz çelik) gerçekleştirilmiştir. 

Tüm denemelerde, 1 gram biyokütle, biyokömür linyit ya da linyit-

biyokütle/biyokömür karışımları üst yatağa yerleştirilerek 850 oC’de 

gazlaştırılmıştır. 30 ml/dk. hızındaki azot gazı, dakikada su buharı üreticisinden 

geçirilerek, dakikada 0,07 g su buharını gazlaştırma reaktörüne taşımaktadır. 

Gazlaştırma sırasında oluşan katranın su buharı reformlama işlemiyle 

parçalanması için kullanılacak katalizörlerin yerleştirileceği alt yatak (katalizör 

yatağı) sıcaklığı gazlaştırmadan önce istenen sıcaklığa (600, 700 ve 850 C) 

getirilmiştir. 

Katalizör yatağı istenilen sıcaklığa ulaştıktan sonra, üst yatak 20 

C/dakika ısıtma hızıyla 850 C ye getirilmiş ve tamamen gazlaştırmayla 

sağlamak için bu sıcaklıkta 20 dakika bekletilmiştir. Düşük miktarda kullanılan 

hammaddeden dolayı oluşan katran miktarı ve karakterizasyonu 

yapılamamaktadır. Gazlaştırma boyunca oluşan gaz ürün “Tedlar bag” de 

toplanmış ve deney sonunda Rafineri Gaz Analizörü (RGA) cihazı ile 

analizlenerek içeriğindeki gazların kantitatif analizi yapılmıştır. Su buharı ve 

oluşan sıvı ürünler reaktör çıkışındaki tuzaklarda buz banyosuyla 

yoğunlaştırılmıştır. 
 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 

Su buharı gazlaştırma işlemi iki basamakta gerçekleşmektedir. Birinci 

basamak 200 oC - 400 oC üst yatak sıcaklığında gerçekleşen piroliz ve katran 

içeren uçucu madde oluşumudur. İkinci basamakta ise 400 C ve 850 C 

arasında “char” (karbon) gazlaştırması gerçekleşmektedir. Bu iki basamağı göz 

önünde bulundurularak gaz ürünler üst yatak sıcaklık aralığının 200 C - 400 C 

ve 400 C - 850 C olduğu iki basamakta farklı gaz torbalarında toplanmış ve 

analizlenmiştir. 
 

Çizelge 2. Cibre ve cibre biyokömürlerinin ısıl gazlaştırmasında 200-400 C arası 

                   toplanan gaz ürün miktarı, ml gaz/ g besleme 

 Cibre  Cibre 300  Cibre 500 

Alt yatak sıcaklığı, C 600  700  850   600  700  850   600  700  850  

C1-C4 - - 2,0  - - 0,5  - - - 

CO2 1,6 - 10,3  1,2 2,0 9,5  2,8 4,5 4,9 

CO - - 0,4  0,4 - 0,9  - - - 

H2 0,6 - 7,2  0,4 0,1 8,5  0,5 2,1 3,5 

Toplam 2,1 11,3 19,9  1,9 2,1 19,3  3,4 6,6 8,4 

 

Alt yatak sıcaklığının cibre ve biyokömürlerin ısıl gazlaştırılmasının ilk 

basamağından (200-400 C arası) elde edilen gaz ürün verimi ve içeriğine etkisi 

incelenmiştir. Çizelge 2 görüldüğü gibi 200-400 C arasında elde edilen gaz 

miktarları çok düşüktür. Hem cibre hem de cibre biyokömürlerinden elde edilen 

gaz ürün miktarı alt yatak sıcaklığı arttırıldığında kısmen artmaktadır. Gaz 

ürünler içeriği çoğunlukla CO2’den oluşmaktadır.  
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Çizelge 3. Cibre ve cibre biyokömürlerinin ısıl gazlaştırmasında 400-850 C arası 

                   toplanan gaz ürün miktarı, ml gaz/ g besleme 
 Cibre  Cibre-300  Cibre-500 

Alt yatak 

sıcaklığı,C 
600 700 850  600 700 850  600 700 850 

C1-C4 33,3 85,0 98,8  43,2 62,7 82,9  18,7 18,7 18,6 

CO2 371,3 486,6 537,0  509,3 484,9 557,0  622,6 629,2 550,2 

CO 97,8 114,0 131,9  135,4 96,4 158,9  224,7 237,1 276,8 

H2 761,6 1005,1 1050,1  1195,9 1116,6 1306,0  1568,0 1569,7 1476,0 

Toplam 1264,1 1690,8 1817,8  1883,7 1760,6 2104,7  2432,0 2454,7 2321,6 

 

Çizelge 3’te 400-850 C aralığında gerçeklesen karbonun gazlaştırması 

sırasında oluşan gaz ürünler verilmiştir. Cibre ve C-300 gazlaştırmasında alt 

yatak sıcaklığının 600 C’den 850 C’ye arttırılması toplam gaz ürün miktarını 

arttırırken C-500’de önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. Cibre ve C-

300’ün C-500’e göre daha yüksek uçucu madde miktarı nedeniyle gaz ürün 

miktarına alt yatak sıcaklığının etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. Piroliz 

işlemi ve artan piroliz sıcaklığı C1-C4 hidrokarbon miktarını azalttığı 

gözlemlenmektedir. En yüksek H2 ve CO verimi C-500 ile elde edilmiştir. 

Yüksek sabit karbon toplam gaz içeriğinin daha fazla olmasını sağlamıştır. 

Ayrıca yüksek inorganik içeriğinin gazlaştırma reaksiyonlarını katalizlediği 

bilinmektedir (Duman vd., 2014b).  
 

Çizelge 4. Linyit kömürünün su buharı gazlaştırmasıyla elde edilen gaz ürün miktarları, 

                 ml gaz/ g besleme 

 
Uçucuların oluşma basamağı 

(200-400C) 

Karbon gazlaştırma basamağı 

(400-850C) 

Alt yatak 

sıcaklığı,C 
600 700 850 600 700 850 

C1-C4 0,1 0,3 0,1 36,7 40,3 47,9 

CO2 5,9 13,8 3,7 317,9 325,3 369,8 

CO - 0,6 0,2 74,9 67,0 80,0 

H2 3,1 16,4 1,6 725,7 738,1 849,8 

Toplam 9,0 31,0 5,1 1154,5 1170,7 1347,6 

 

Linyit gazlaştırmasının ilk basamağında elde edilen gaz miktarı ihmal 

edilebilecek değerdedir ve alt yatak sıcaklığına bağlı herhangi bir değişim 

gözlenmemiştir (Çizelge 4). Cibre ve biyokömürlerde olduğu gibi, ikinci 

basamakta elde edilen gaz yüksek miktarda H2 içerse de cibre ve 

biyokömürlerden elde edilenden daha azdır. Linyit kömürünün gazlaştırma 

reaktivitesinin kısmen düşük olmasından ve bu sıcaklıkta tamamen 

gazlaşmamasından kaynaklanabilmektedir (Edreis ve ark., 2014). Linyit 

kömürünün yalnız gazlaştırılması yerine daha reaktif olan biyokutle ya da 

biyokömürlerle birlikte gazlaştırılması ile linyitin gazlaşma verimini 

arttırılabilmektedir. Bu amaçla, linyit ile biyokütle/biyokömür karışımları 

kütlece 1:1 oranında hazırlanarak gazlaştırılmıştır.  
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Çizelge 5. Birlikte gazlaştırma toplam gaz sonuçları, ml gaz/g besleme 

 

 Tüm karışımlarda alt yatak sıcaklıklarının arttırılması toplam gaz 

verimlerini arttırmıştır. Linyit/cibre karışımının gazlaştırılmasında, alt yatak 

sıcaklığı 600 C’den 700’ye çıkarıldığında çok büyük bir etki gözlenmemişken 

sıcaklık 850 C yükseltildiğinde H2 gaz miktarı yaklaşık 600 ml kadar artmıştır.  

Birlikte gazlaştırma çalışmalarının teorik ve deneysel hidrojen miktarları 

Şekil 1.’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Birlikte gazlaştırma sonucu elde edilen gaz urun miktarları 

 

600 C ve 700 C alt yatak sıcaklıklarında, L:C karışımı antisinterjik etki 

gözlenmesine rağmen, alt yatak sıcaklığının 850 C’ye çıkartılmasıyla elde 

edilen hidrojen miktarı teorik miktardan daha yüksek bulunmuştur. Howaniec 

ve Smolinsk (2014), kömür ve enerji bitkilerinin birlikte gazlaştırmasını 

incelemiştir. Kömüre biyokütlelerin karıştırılması pozitif sinerjik etki yaratarak 

toplam gaz miktarı ve hidrojenin arttırmıştır. Bu etkinin biyokütlelerin kül 

içeriğiyle ilgili olduğunu belirtmişlerdir. 

 C-500 karışımlarında ise tüm alt yatak sıcaklıklarında pozitif sinerji etki 

gözlenmiştir. 600 C alt yatak sıcaklığında C-300 karışımlarından elde edilen 

H2 verimi teorik miktara yakındır. Daha yüksek alt yatak sıcaklıklarda ise, C-

300 ve linyit arasında pozitif bir sinerjik etkinin olduğu söylenebilir. Biyokömür 

 
Linyit/Cibre Linyit/Cibre-300 Linyit/Cibre-500 

C1-C4 34,4 59,5 73,3 49,3 59,6 83,4 28,6 32,1 37,3 

CO2 201,1 219,0 460,0 399,5 473,0 557,1 521,5 560,3 601,1 

CO 70,2 97,9 158,6 133,7 141,1 182,9 214,9 204,5 220,0 

H2 412,6 478,3 1077,8 943,0 1091,0 1327,7 1291,0 1348,9 1438,4 

Toplam 718,3 860,7 1769,7 1525,6 1764,7 2151,0 2056,0 2145,7 2296,7 
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ve linyit karışımının gazlaştırılması sırasında birbirlerine etkisini inceleyen 

Ding ve ark. (2014) biyokömürün linyit reaktivitesine pozitif etkisini 

gözlemlemiştir. Biyokömürün yüksek K içeriği linyitin gazlaştırma sırasındaki 

reaktivitesini arttırdığını belirtmişlerdir.  

Cibre ve cibre biyokömürlerinin katalitik gazlaştırılması 850 C katalizör 

yatak sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Katalizör olarak kullanılan kırmızı 

çamurun gaz ürün verimi üzerinde etkisi görülmemiştir. Şekil 2’de görüldüğü 

üzere dolomit ve dolomit üzerine bindirilmiş nikel katalizörleri hem toplam gaz 

hem de hidrojen gazini arttırmıştır. Fakat 200-400 C arasında oluşan katranın 

katalizör vardığında parçalanması görülmemektedir. Dolomit üzerine Ni 

bindirilmesi tar parçalamasına ve H2 verimine önemli bir etki yapmamıştır.  

 

 
 
Şekil 2. Katalitik su buharı gazlaştırması gaz miktarı (T: Termal, D: Dolomit, Ni: Ni/Dolomit) 

 
SONUÇ 

 

 Bu çalışmada, şarap fabrikası atığından su buharı gazlaştırması 

yöntemiyle hidrojen gazi elde edilmiştir. Piroliz yöntemiyle elde edilen cibre 

biyokömürlerinin cibreye göre daha yüksek verimde hidrojen gazi ürettiği 

bulunmuştur. Dolomit ve Ni/Dolomit katalizör kullanımı katran parçalanmasına 

etkisi gözlemlenmemesine rağmen toplam gaz ve hidrojen verimini arttırmıştır. 

Kömürle birlikte gazlaştırılan cibre teorik olarak beklenen gaz verimlerini 

düşürürken, biyokömür karışımları sinerjik etki göstermiştir. 
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HİDROJEN PEROKSİT İLE MODİFİYE EDİLMİŞ AYÇİÇEĞİ SAPI 

HİDROKOKUNUN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE AĞIR 

METAL GİDERİMİ AMACIYLA KULLANILABİLİRLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

 

Mehtap Yağan Aşcı1, Hatice Yiğit2, Yıldıray Topcu2, Bekir Batı1 

 
1 Ondokuz Mayıs Ün., Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Samsun 
2 Ondokuz Mayıs Ün., Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Samsun 

 

ÖZET 

Çalışmanın amacı, hidrotermal karbonizasyonla ayçiçeği sapı kullanılarak elde 

edilen hidrokok yüzeyinin hidrojen peroksit kullanılarak modifiye edilmesi ve elde 

edilen modifiye hidrokokun sulu ortamdan ağır metal giderimi amacıyla 

kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.  

Hidrokokun ve modifiye hidrokokun IR spektrumu, elementel analizi ve SEM 

analizleri yapılarak karakterize edilmiştir. 50 mL, 0.5 mg/L Cu(II) çözeltisinin pH sı 

asetat tamponu ile 5.3’e ayarlandıktan sonra modifiye hidrokoktan 0.08 gram 

eklenmiştir. 30 dakika çalkalandıktan sonra 3500 rpm’de santrifüj edilmiş ve 

süpernatantta kalan bakır absorbansı alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin 

edilmiştir. Batch ekstraksiyon sonucuna göre adsorbanın kullanılabilirliği belirlendikten 

sonra modifiye hidrokok kolon dolgu maddesi olarak kullanılarak bakırın çevresel 

numunelerden ayrılması-zenginleştirilmesi için ekstraksiyon yöntemi geliştirilmiştir. 

Ekstraksiyona etki eden pH, adsorban miktar, numune akış hızı, çözelti hacmi, geri alma 

çözeltisi türü, derişimi ve hacmi gibi parametreler incelenerek yöntem optimize 

edilmiştir. Elde edilen verilere göre modifiye hidrokok ile adsorpsiyon yüzdesi %98 in 

üzerinde olup adsorplanmış bakır, 3 M HCl kullanılarak geri kazanım %95 olarak elue 

edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrotermal karbonizasyon, adsorpsiyon, ağır metal 

 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF HYDROGENPEROXIDE 

MODIFIED SUNFLOWER HYDROCHAR AND INVESTIGATION OF USING 

FOR HEAVY METAL REMOVAL  

 

ABSTRACT 

In this work, hydrothermally produced hydrochar from sunflower stalk was 

modified by using H2O2 treatment and H2O2-modified hydrochar was used to remove 

for heavy metals from aquous solutions.  

Hydrochar and modified-hydrochar were characterizied by FTIR and SEM. pH 

of 50 mL of 0.5 mg/L Cu(II) solution was adjusted to 5.3 with acetate buffer. 0.08 gram 

modified hydrochar was added and shaked for 30 minute after centrifuged at 3500 rpm. 

Copper concentration in supernatant was determined by flame atomic absorption 

spectrometry. According to batch extraction and coloumn experiment, adsorption of 

copper from aquous solution is over than 98%. Removal of copper from modified 

hydrochar was done by 3 mol/L HCl with 95% removal. 

Keywords: Hydrothermal carbonization, adsorption, heavy metal 
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KIZILAĞAÇ (Alnus orientalis)'İN BİYOYAKIT POTANSİYELİNİN 

ARAŞTIRILMASI VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Halbay Turumtay1, İbrahim Turna1, Jenny Mortimer2 

 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Trabzon 
2Joint BioEnergy Institute, Emeryville, USA 

 

ÖZET 

Son zamanlarda, elde edilen biyoetanollerin kaynağı birinci nesil enerji bitkileri 

olan mısır veya şekerkamışı olmasına rağmen bunlardan gelen net enerji çıkışı çok 

düşük düzeydedir. Net enerji çıkışının az olmasının yanında bu ürünler besin zinciri ile 

yarışır ve tarıma elverişli, verimli alanlara ekilir ve büyük oranda gübreye ihtiyaçları 

vardır. Bu özelliklerinden dolayı bu ürünlere alternatif ürünler aranması gerekmektedir. 

Bu sebeple lignoselülozik biyokütleye kayma olur ki işte bunlar ikinci nesil enerji 

ürünleri olarak adlandırılır. Lignoselülozik biyokütle olarak kullanılabilecek olan, doğu 

karadeniz bölgesinde geniş bir yayılış gösteren kızılağaç (Alnus orientalis)'ın biyoetanol 

üretiminde kullanılabilecek uygun bir hammadde olup olmadığı proje dahilinde 

araştırılacaktır. Kızılağaç'ın detaylı hücre çeperi analizleri ile birlikte laboratuvar ölçekli 

olarak üretilecek olan biyoetanolün kalitesinin belirlenmesi ile ülkemizde enerji bitkisi 

olarak kullanılıp kullanılamayacağı tespit edilecektir. Trabzon ve çevresinden 

toplanacak olan kızılağaç örneklerine ait selüloz, hemiselüloz ve lignin miktarları tayin 

edilecektir. Enzimatik sakarifikasyon deneyi ile hücre çeperinden salınan glikoz 

miktarları tayin edilecek olup, laboratuvar ölçekli üretilecek olan biyoetanol ile üretim 

maliyeti hesaplanacaktır. Lignoselülozik biyokütle enerjisi çevre ile dost sürdürülebilir 

enerji üretimini ve çevre yönetimini sağlayan, kalkınmayı hedefleyen özellikleri ile tüm 

dünyada geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bu sebeple Türkiye’de de biyokütlenin 

enerji üretiminde değerlendirilmesi konusu önem kazanmıştır. Bu çalışma KTÜ-BAP 

(FUA-2016-5308) tarafından desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Biyoyakıt, kızılağaç, hücre çeperi karakterizasyonu. 
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FARKLI BRASSİCA TÜRLERİNE AİT GENOTİPLERİN VERİM VE 

KALİTE ÖZELLİKLERİ İLE BİYODİZELE UYGUNLUKLARININ 

BELİRLENMESİ* 

  

Mehmet Sincik1, A. Tanju Göksoy1, Emre Şenyiğit1, Yahya Ulusoy2,  

Mustafa Acar3, Gülhan Atagün3, Şahin Gizlenci3, Sami Süzer4 
 

1Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa. 
2Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bursa. 
3Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun. 
4Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne.  

 

ÖZET 

Dünyada {Brassica} cinsine dahil olan türler yemeklik yağ ve biyodizel 

amacıyla giderek artan oranlarda yetiştirilmektedir. Yağ ve enerji hammaddeleri ithalatı 

ülkemizin dışarıya en fazla döviz ödediği kalemlerdir. Bu nedenle ülkemizde hem 

yemeklik yağ hem de biyodizel üretimine yönelik yağ bitkileri üretiminin arttırılması 

zorunludur. Bu hedefe ulaşmak için mevcut yağ bitkilerinin ekim alanlarının 

genişletilmesinin yanında ülkemizin tarımsal yapısına uygun, ekim nöbetlerine 

rahatlıkla girebilecek, stres faktörlerine dayanıklı ve verim potansiyeli yüksek yeni yağ 

bitkilerinin üretime alınması gerekmektedir. Bu araştırma kapsamında kolza {Brassica 

napus L.}, Etiyopya hardalı {Brassica carinata Braun.} ve Hint hardalı {Brassica 

juncea (L.) Czern.} türlerine ait genotiplerin verim, verim komponentleri ve kalite 

özellikleri ile biyodizel üretimine uygulukları incelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından geliştirilen ileri 

kademedeki ümitvar kolza hatları şahit çeşitlerle beraber Bursa, Edirne ve Samsun 

lokasyonlarında 4 tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre verim denemelerine 

alınarak tane verimi, yağ kalitesi ve biyodizele uygunluk yönünden değerlendirilmiştir.  

Araştırmada yer alan kolza genotiplerinin 3 lokasyon (Bursa, Edirne ve Samsun) 

ortalamaları üzerinden tane verimleri karşılaştırıldığında, Excalibur çeşidinin 505.4 

kg/da ile en yüksek tane verimlerine sahip olduğu, ileri generasyon kolza hatları 

içerisinden özellikle BC-12 ve QC-25 hatlarının Süzer, NK Caravel ve Elvis çeşitleriyle 

aynı istatistiksel grupta yer aldığı, Orkan çeşidini ise geride bıraktığı tespit edilmiştir. 

Araştırmanın Bursa lokasyonunda yürütülen ikinci ve üçüncü bölümlerinde ise Kanada 

ve Alman Gen Bankalarından sağlanan 68 adet Hint hardalı ve 38 adet Etiyopya hardalı 

genotipi 3 tekerrürlü diktörtgen latis deneme düzenine göre şahit çeşitlerle birlikte 

yetiştirilerek, yağ verimi ve kalitesi ile biyodizel üretimine uygunluk durumları 

belirlenmiştir. Hint hardalı ile yürütülen denemelerde, BJ-37 (439.2 kg/da), BJ-49 

(433.8 kg/da) ve BJ-50 (399.7 kg/da) hatlarının en yüksek tane verimine sahip olduğu 

ve şahit çeşitleri geride bıraktığı görülmüştür.  Yine tane verimi bakımından BC-10 

(606.4 kg/da), BC-13 (577.8 kg/da) ve BC-15 (593.1 kg/da) hatları ile Awassa (563.1 

kg/da) ve Saryan (599.8 kg/da) çeşitleri en yüksek değerlere ulaşan Etiyopya hardalı 

genotipleri olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Brassica napus L., Brassica carinata Braun., Brassica juncea (L.) 

Czern., biyodizel, tane verimi, yağ kalitesi 
 

________________________________________________ 

*Bu araştırma, TÜBİTAK tarafından 115O367 nolu proje kapsamında desteklenmektedir. 
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DETERMINATION OF YIELD, QUALITY AND BIODIESEL 

CHARACTERISTICS OF DIFFERENT BRASSICA GENOTYPES 

 

ABSTRACT 

In the world, species involved in Brassica genus grown at increasing rates in 

order to edible oil and biodiesel. Imports of oil and energy raw materials are the items 

which are the maximum of foreign currency paid by our country. Therefore, it is 

obligatory to increase oil crops production both edible and biodiesel purposes in our 

country. To achieve this goal, besides the expansion of existing oil crops planting area, 

new oil crops have to be taken into production which are suitable our country's 

agricultural structure, can easily enter to sowing system, resistant to stress factors and 

high yield potential. 

Yield, yield and quality components and biodiesel properties of the genotypes of 

rapeseed (Brassica napus L.), Ethiopian mustard (Brassica carinata Braun.) and Indian 

mustard (Brassica juncea (L.) Czern.) species were examined provided under this 

research. For this purpose, in the first work package promising F9 rapeseed lines 

developed by Uludag University Faculty of Agriculture Department of Field Crops 

together with witness cultivars were examined for seed yield, oil quality and compliance 

with biodiesel based on yield trials with multiple locations Bursa, Edirne and Samsun) 

in a randomized complete block design with four replications. 

When compared to grain yields of the rapeseed genotypes used in this study on 

the average of three locations (Bursa, Edirne and Samsun), Excalibur variety owned by 

the highest grain yield (505.4 kg/da), advanced generation of rapeseed lines BC-12 and 

QC-25 which takes place in the same statistical group with Süzer, NK Caravel and Elvis 

varieties and left behind the Orkan variety were determined. In the second and third 

parts of the study carried out in Bursa location, 68 Indian mustard and 38 Ethiopian 

mustard lines provided from Canadian and German Gene Banks were grown together 

with witness cultivars in a scheme of rectangular lattice design with three replications 

and yield, oil quality and biodiesel production availability were investigated. In 

experiments conducted by Indian mustards, seed that BJ-37 (439.2 kg/da), BJ-49 (433.8 

kg/da) and BJ-50 (399.7 kg/da) lines had the highest grain yields and left behind the 

witness cultivars. At the same time, BC-10 (606.4 kg/da), BC-13 (577.8 kg/da) and BC-

15 (593.1 kg/da) Ethiopian mustard lines with Awassa (563.1 kg/da) and Saryan (599.8 

kg/da) Ethiopian mustard varieties reached the highest grain yield values. 

Keywords: Brassica napus L., Brassica carinata Braun.,Brassica juncea (L.) Czern., 

biodiesel, seed yield, oil quality. 
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PAMUK YAĞI BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 
 

Alaattin Osman Emiroğlu1 

 
1 Abant İzzet Baysal Ün., Mühendislik Mimarlık Fak., Makine Müh. Bölümü, Bolu 

 

ÖZET 

Petrol kaynaklarının gittikçe azalması, fiyatların yükselmesi ve çevreye saldığı 

zararlı emisyonların fazlalığından dolayı, petrol kaynaklı dizel yakıtına alternatif 

olabilecek yeni ve temiz yakıtlara olan ilgi gittikçe artmaktadır. Bu bağlamda, farklı 

bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilebilen, yenilenebilir ve çevre dostu biyodizel 

yakıtların petrol kökenli dizel yakıtına iyi bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.  

Bu çalışmada, pamuk yağı biyodizelin motor performansı ve emisyonları 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla referans olarak kullanılan petrol kökenli dizel 

yakıtına (D100), kütlesel olarak %10, %20 ve %50 oranlarında pamuk yağı biyodizeli 

ilave ederek, B10, B20 ve B50 olarak adlandırılan yakıt karışımları elde edilmiştir. Elde 

edilen yakıtlar tek silindirli, dört zamanlı, hava soğutmalı ve elektrik dinamometresi ile 

yüklenebilen bir dizel motorunda test edilmiş ve sonuçlar referans dizel yakıtı ile 

karşılaştırılmıştır. Testler tam yükte ve 1500 dev/dak. ila 3000 dev/dak. arasında 250 

dev/dak. aralıklarla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, referans dizel yakıtına pamuk yağı 

biyodizel yakıtı ilavesinin tüm devirler için motor tork ve gücünde çok az bir düşüşe 

neden olduğunu göstermektedir. Özgül yakıt tüketiminde ise küçük bir artış gözlenmiştir. 

Tam yükte tüm devirler için biyodizel ilavesiyle birlikte CO, HC ve is emisyonlarının 

azaldığı, NOx emisyonlarının ise arttığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, emisyon, dizel, motor performansı, pamuk  

 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EFFECT OF COTTON OIL 

BIODIESEL ON ENGINE PERFORMANCE AND EMISSIONS 

 

ABSTRACT 

Due to the gradually diminishing oil supplies, the rise of prices and the excess release 

of harmful emissions to the environment, interest in new and cleaner fuels will be an 

alternative to petroleum-based diesel fuel is increasing. In this context, renewable and 

environmentally friendly biodiesel fuel can be produced from various vegetable and animal 

fat is thought to be a good alternative to petroleum-based diesel fuel.    

In this study, the effect of cottonseed oil biodiesel on the engine performance and 

emissions were examined. For this purpose, the fuel blends called B10, B20 and B50 are 

obtained by mixing 10%, 20% and 50% by mass cottonseed oil biodiesel with petroleum-

based diesel fuel (D100) used as a reference. The prepared fuel blends were tested in a single 

cylinder, four stroke, air cooled, diesel engine that was coupled to electric dynamometer and 

the results were compared with the reference diesel fuel. Tests were conducted at full load 

and 250 rev/min intervals between 1500 rev/min to 3000 rev/min. The results show that 

adding cottonseed oil biodiesel into the diesel fuel causes a slight decrease in the engine 

torque and power for all cycles. A small increase in the specific fuel consumption was 

observed. For all engine speeds at full load, with the addition of biodiesel, it was observed 

that CO, HC and soot emissions were decreased and the NOx emission was increased. 

Keywords: Biodiesel, emission, diesel, engine performance, cotton 
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KANOLA YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZEL İLE DİZEL 

KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR MOTORUN PERFORMANS 

VE EMİSYONLARINA ETKİLERİ 

 

Mehmet Şen1 

 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Otomotiv Programı, Bolu 

 

ÖZET  

Ülkemiz fosil kökenli kaynaklar bakımından kendi ihtiyaçlarını 

karşılayamamakta ve cari açığın büyük kısmı bu yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Bu 

nedenle alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları ülkemiz açısından daha önemli bir 

hal almaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi de bitki tohumlarından elde 

edilen yağların işlenerek biyodizele dönüştürülmesidir. Biyodizel üretiminde sıklıkla 

kullanılan kanola (kolza) her türlü iklim şartına uyum sağlaması, ayrıca yaz ve kış 

üretimi için ayrı formlarının bulunması bakımından ülkemizde geniş alanlara 

ekilebilecek potansiyel barındırmaktadır. 

Bu çalışmada kanola yağından elde edilmiş biyodizel ile dizel yakıtı %10, %20 

ve %50 oranında karıştırılarak sırasıyla K10, K20 ve K50 olarak adlandırılmış ve tam 

yükte 1500 ile 3000 devir aralığında dizel yakıta göre motor performans ve emisyonuna 

etkileri incelenmiştir. Test motoru olarak tek silindirli hava ile soğutmalı Lombardini 

LD 350 marka motor kullanılmış ve motor Kemsan marka DC dinamometre ile 

yüklenmiştir. Motor momenti Kistler marka torkmetre ile emisyon değerleri ise 

Mobydick marka egzoz emisyon cihazı ile tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar dizel 

yakıta kanola biyodizeli ilavesinin karışım miktarına bağlı olarak efektif güç ve 

momenti bir miktar düşürdüğü ve özgül yakıt tüketimini ise arttırdığını göstermektedir. 

Ayrıca biyodizel ilavesi CO, HC ve NO emisyonlarını bir miktar düşürürken is 

emisyonlarında belirgin bir azalmaya neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, emisyon, kanola, performans 
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Mustafa Acar1, Atalay Dönmez1 

 
1 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Samsun 

 

ÖZET 

Enerji günümüz insanının olmazsa olmazı, vazgeçilmezidir. Önceleri beslenme, 

giyinme ve barınma olan ihtiyaçların arasına enerji ihtiyacı da yerleşmiştir. Ulaşımda 

kullandığımız taşıtlar, haberleşmede kullandığımız cihazlar, ısınmada kullandığımız 

makinelerin hiç birisi enerji olmadan çalışamamaktadır. Bu sebeple enerji her geçen gün 

önemini artırmaktadır.  

Ülkemiz, genel enerji kullanımında 2013 yılı verilerine göre birincil enerji 

kaynakları bakımından  %73,5 oranında dışa bağımlı durumdadır. 2014 yılı verilerine 

göre petrolün %93, doğal gazın ise %98,7’sini ithal etmekteyiz. Enerji bakımından dışa 

bağlı olmamız sebebi ile enerji piyasalarında meydana gelen fiyat hareketlerinden 

ekonomik olarak en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almaktayız. Bu sebeple 

alternatif enerji kaynaklarına yönelmek kaçınılmaz bir gerçektir. Bu alternatif enerji 

kaynaklarından birisi de biyokütle ve biyokütle enerjisidir. 2014 yılı enerji ihtiyacımızın 

sadece %4’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır.  

Anavatanı Orta Asya olan kenevir, genellikle mutedil iklimlerde yetiştirilir. 

Ülkemizde genellikle Kastamonu, Samsun, Amasya, Kayseri, Sivas, İzmir ve Kütahya 

illerinde tarımı yapılmıştır. Çok geniş kullanım alanı olan kenevir, son yıllarda 

ülkemizde giderek azalmış ve günümüzde sadece Samsun İli Vezirköprü ilçesinde 

Narlısaray beldesinde üretilir hale gelmiştir. Kenevir diğer kullanım alanların yanısıra, 

saplarının yakacak olarak değerlendirilebilmesi açısından son derece önemlidir. 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalarda 4.400 cal/g ısıl 

değere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle iyi bir biyokütle kaynağıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kenevir, biyokütle 

 

A DIFFERENT WIEV TO HEMP 

 

ABSTRACT 

Energy is essential and irreplaceable for today’s human being. Energy need has 

also placed between other needs such as nutrition, clothing and harboring. Vehicles used 

in transport, equipment used in communication, machines used in heating never work 

without energy. For this reason, importance of energy has increased day by day.    

According to data in 2013, Turkey were 73,5% foreign-dependent in terms of 

primary energy resources in general energy using. 93% of petrol and 98,7% of natural 

gas were imported according to data of 2014. Turkey is one of the most affected 

countries in respect to price movements in energy markets because of being foreign-

dependency in energy. Therefore, tendency to alternative energy resources is an 

inevitable truth. One of these alternative energy resources is biomass energy. The only 

part of 4% in energy need in 2014 was met from renewable energy resources.  

Hemp belonging to originally Central Asia is generally grown in mild climates. 

In Turkey, its agriculture was performed in Kastamonu, Samsun, Amasya, Kayseri, 

Sivas, İzmir and Kütahya provinces. Hemp having broad using areas has decreased in 

recent years and produced only in Samsun province Vezirköprü district Narlısaray town 
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at the present time. As well as its other using area of hemp, it is important for evaluation 

of its stalks as fuel. It was determined that heating value of hemp was 4.400 cal/g as a 

result of studies performed by Black Sea Agricultural Research Institute.  

Keywords: Hemp, biomass 

 

GİRİŞ 

 

Kenevir, ısırgangillere yakın, cannabinaceae familyasından, odunsu ve 

tek yıllık bir bitkidir. Anavatanı Asya olan bu bitki çeşitli yollar izleyerek tüm 

dünyaya yayılmıştır. Günümüzde iki alttürü bulunmaktadır. Bunlar; Cannabis 

sativa ve Cannabis indica dır. Lif üretimi için kullanılan ve endüstriyel öneme 

sahip olan Cannabis sativa dır. Diğer türünün narkotik özellikleri nedeniyle tüm 

dünyada üretimi yasaklanmış bulunmaktadır (Harmancıoğlu ve Yazıcıoğlu, 

1979). Tekstil endüstrisi dışında, başka alanlarda da kenevirden 

yararlanılmaktadır. Tohumları yağ üretiminde ve hayvan yemi yapımında, lifleri 

ayrıca kağıt yapımında kullanılmaktadır (İmer, 1999. Amaducci ve Ark. 2005)). 

Tarladan elde edilen kenevir liflerinden, tekstil sanayiinde, çekirdeklerinden de 

kozmetik sektöründe yararlanılmaktadır. Odunsu sapı ise, kâğıt ve kumaş 

üretiminde kullanılmaktadır. Kısaca kenevir, derisinden, etinden, sütünden 

yararlanılan bir çeşit büyükbaş hayvan olarak nitelendirilebilir. Ana maddesi 

kenevir olan keten giysiler, hafiflikleri ve terletmemesi nedeniyle, tüm 

dünyadaki modacıların kreasyonlarında yer almaktadır. Hatta İsviçre'de "Her 

şey kenevirden" adlı mağazada, kitaptan şampuana ve biraya kadar birçok ürün 

kenevirden üretilmektedir. Son olarak bir otomobil markası kaplamasında 

kenevir kullanmıştır. "Kâğıt, kumaş ve gıda ürünlerinin yapımına, endüstriyel 

ve özel enerji üretimine katkısı olan ve aynı zamanda havayı temizlerken 

toprağı besleyen bir tek doğal kaynak olarak kenevir bilinmektedir 

(Anonymous, 2016a). Kenevir, insanlık tarihinde yetiştirilmiş ilk kültür 

bitkilerinden birisidir. Arkeolojik araştırmalar sonucunda M.Ö.8000 yıllarına 

tarihlenen kenevirden üretilmiş kumaş kalıntılarına rastlanmıştır. M.Ö. 1500’lü 

yıllarda Anadolu’da kenevir üretimi yapıldığı bilinmektedir. Kenevir lifleri tarih 

boyunca tekstil üretiminde çok önemli yer tutmuş, ülke ekonomilerini 

şekillendirmiştir. Öyle ki 19. y.y. sonlarına kadar dünya üzerindeki tüm tekstil 

ürünlerinin %80’inin hammaddesini kenevir lifi oluşturmuştur. 20. y.y. 

başlarında gelişen teknoloji ile birlikte pamuk lifinin kullanılmaya 

başlanmasıyla daha ince iplikler üretilebilmiş, daha hafif elbiselerin eldesi 

mümkün olmuştur. 1930’lu yıllarda çıkarılan esrar karşıtı yasalarla kenevir 

tarımı büyük sekteye uğramış, buna ek olarak savaş sanayisine paralel olarak 

geliştirilen sentetik liflerle beraber kenevir tekstiller eski önemini yitirmeye 

başlamıştır (Kostic ve Ark. 2008). Günümüzde kenevir liflerinden üretilen 

tekstil ürünlerine olan talebin hızla yükseldiği görülmektedir. Çevresel 

kaygıların üst düzeyde olması bu ilginin temel sebebidir. Dünyada en çok 

kullanılan doğal lif olan pamukla ve petrol türevi sentetik liflerle 

karşılaştırıldığında kenevir lifleri, üstün ekolojik özellikleriyle ve organik tekstil 

üretimi potansiyeliyle dikkat çekmektedir (Gedik ve Ark. 2010. Wang ve Ark. 
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2003). Ülkemizde kenevir üretimi her geçen gün azalmaktadır. 1988 yılında 

1200 ton olan kenevir tohumu üretimimiz, 2015 yılında 1 tona düşmüştür 

(Anonymous, 2016b). Yine TÜİK verilerine göre ekim alanı sadece 10 dekara 

düşmüştür. Bu ekiliş alanı da Samsun İli, Vezirköprü İlçesi Narlısaray 

Beldesinde bulunmaktadır. Bu beldede üretilen kenevirler özellikle lif amaçlı 

olarak üretilmektedir. Elde ettikleri tohumları genellikle sonraki yıl tohum 

olarak kullanmakta, kenevir saplarını da yakacak olarak değerlendirmektedirler.  

Kenevir sapı son derece iyi bir biyokütle kaynağıdır. Enerji bakımından 

net ithalatçı olan ülkemiz için bu durum büyük önem taşımaktadır. Çizelge 1’de 

ülkemizin genel enerji dengesi ile ilgili rakamlar verilmiştir. 

 
            Çizelge 1. Türkiye Genel Enerji Dengesi (1990-2013) 

 
 

Çizelge 1’de de görüleceği üzere, 1990’dan 2013’e birincil enerji talebi 

%127,39, ithalat %211,62 artarken, yerli üretimdeki artış %24,78 ile sınırlı 

kalmıştır. “Tükettiği enerjinin yaklaşık dörtte üçünü dışarıdan ithal eden 

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın en yüksek olduğu birkaç ülke arasında yer 

almaktadır. 2013 yılı net ithalat rakamları dikkate alındığında; Doğal gaz 

ithalatında dünya beşincisi, petrol ithalatında dünya on üçüncüsü, kömür 

ithalatında dünya sekizincisi, petrol koku ithalatında ise dünya dördüncüsü 

konumunda bulunmaktadır. Türkiye’nin Dünya “net enerji ithalatı” ligindeki 

sıralamasında onbirinci sırada bulunmaktadır. Ülkemiz, birincil enerji 

tüketiminin yaklaşık yüzde 64’ünü toplam 10 ülkeden, yüzde 43’ünü sadece 3 

ülkeden ve yüzde 27’sini ise tek bir ülkeden tedarik etmektedir (Türkyılmaz, 

2015). Bu tablo enerji arz güvenliği bakımından oldukça riskli bir durumu 

ortaya koymaktadır. Üstelik enerjide dışa bağımlılık oranı her yıl biraz daha 

artmaktadır. Yerli kaynak üretiminde ciddi bir atılım yapılamadığı takdirde, söz 

konusu bağımlılığın önümüzdeki dönemlerde hızla yüzde 80’lerin üzerine 

çıkması son derece muhtemel görünmektedir. Enerji arz güvenliği bakımından, 

alternatif olarak değerlendirilebilecek yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları 

büyük önem taşımaktadır. Bu alternatifler içerisinde biyokütle önemli bir yer 

tutmaktadır. Biyokütle içerisinde de tarımsal üretim sonrasında geriye kalan atık 
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ve artıklar önemli yer tutmaktadır. Ülkemizde yaklaşık olarak 60 milyon ton 

civarında yıllık tarımsal atık-artık çıkmaktadır. Ancak bu miktarın önemli bir 

kısmı hayvan beslemesi, gübre, yakacak gibi değişik şekillerde 

değerlendirilmektedir. Yaklaşık yıllık 60 milyon ton olan tarımsal atık ve 

artığın, 15 milyon tonluk kısmının ise herhangi bir şekilde değerlendirilemediği, 

üreticiler için de sorun teşkil ettiği tahmin edilmektedir (Acar, 2016). Bunların 

arasında, pamuk sapları, fındık zurufları, çeltik sapları, çay fabrikası atığı olan 

çay çöpü sayılabilir. Bu atık ve artıklar halihazırda verimli bir şekilde 

değerlendirilemediği gibi, üreticiler için de sıkıntı olmaktadır. Örneğin fındık 

zurufları; fındık toplama işlemi sonrası toplanan ürün kurutularak patozdan 

geçirilmekte, kabuk ve zuruf ayrılmakta, kalan zuruflar harman kenarlarında 

öbekler halinde kurumaya bırakılmaktadır. Kuruduktan sonra kalan zuruflar ise 

genellikle yakarak imha edilmeye çalışılmaktadır. Bu durum ise başta yangın 

riski ve çevre kirliliği olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirmektedir. 

Benzer durum, tarla tarımında hasat sonrasında tarlada kalan ve anız yakma 

yolu ile bertaraf edilmeye çalışılan atık ve artıklar için de geçerlidir. Üstelik 

anız yakmak yasalarımıza göre ciddi bir suçtur. Meyvecilik ve bağcılık alanında 

da benzer durumlar söz konusudur. Bu üretim alanlarında her yıl düzenli olarak 

budama yapılması bir zorunluluktur. Bağ, kivi, şeftali, elma vb üretim 

alanlarında her yıl milyonlarca ton budama atığı ortaya çıkmakta ve bu atıklar 

genellikle bahçenin bir kenarında toplanarak yakılmak suretiyle imha 

edilmektedir.  

Biyoyakıtlar bu sayılan sorunlara çözüm yolu önermektedir. Özellikle 

sorun olarak görülen atık ve artıkların biyokütle kaynağı olarak kullanılması 

durumunda, hem bu atıklar güvenli olarak bertaraf edilmiş olacak, hem de bu 

atıklar enerjiye dönüştürülerek ekonomik bir değer kazanacaktır. Bu atıkların 

yakacak olarak kullanılmasının çevreye sağlayacağı yarar da göz ardı 

edilmemelidir.  

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Enerji 

Tarımı Araştırma Merkezi (ETAM) biyokütle konusunda yoğun çalışmalar 

yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında ülkemizde tarımı yapılan 90 adet 

tarımsal ürünün ısıl değer belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar son derece ümit vericidir. ETAM tarafından yapılan analiz sonuçları 

ile bazı yakıt türlerinin karşılaştırılması Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgenin 

incelenmesinden de görüleceği üzere, tarımsal atık ve artıkların ısıl değerleri, 

yerli linyitlerimizden daha yüksektir. Şekil 1’de ülkemiz linyitlerinin kalorifik 

dağılımları görülmektedir. Ülkemizde çıkarılan linyitlerin % 94’ü 3000 kalori 

ve altında ısıl değere sahiptir. Kenevir saplarının kalorifik değerlerinin 4.400 

olması yerli linyitlerden daha kaliteli bir biyoyakıt olduğunu göstermektedir. 

Aynı şekilde kenevir saplarının kül içeriğinin %1-2 arasında olması da kaliteli 

bir biyoyakıt olduğunun göstergesidir (Anonymous, 2016d).  

 

 

 



269 

 Çizelge 2. Bazı Materyallerin Isıl Değer Sonuçları 

Materyal Isıl Değer (kkal) Materyal Isıl Değer (kkal) 

Yerli Linyit* 3.000 Fındık Zurufu** 4.226 

Odun* 2.500 Çay Çöpü (Tozu)** 4.758 

FuelOil* 9.700 Mısır Sapı** 4.275 

Mazot* 10.200 Kolza Sapı** 4.087 

Çeltik Sapı** 3.629 Ayçiçeği Sapı** 4.040 

Pamuk Sapı** 4.260 Şeftali Budama Atığı** 4.369 

Aspir Sapı ** 4.283 Bağ Budama Atığı** 4.356 

Kenevir Sapı** 4.400 Domates Sapları ** 3.586 

*Literatür bilgisi   **ETAM Analiz Ortalamaları 

 

 
Şekil 1. Türkiye linyitlerinin kalorifik dağılımı (Anonymous, 2016c). 

 

Çizelge 2’de kenevir sapının ısıl değeri dikkat çekmektedir. Her ne kadar 

şu an ülkemizde sadece istatistiklerde sadece 10 dekarlık bir ekim alanı görünse 

bile 1987 yılında sadece kenevir sapı miktarının 2 milyon ton olduğu 

bilinmektedir (Atchison, 1993 ve Bostancı, 1987). Kenevir üretimi sonrasında 

tohumları ve lifleri alındıktan sonra geriye kalan sap miktarı, çeşit ve ekolojik 

şartlara göre değişmekle birlikte yaklaşık 1.200-1.600 kg/da arasında 

değişmektedir. Günümüzde kenevir üretimi sonrası tohumlar bir sonraki yıl 

ekilmek üzere kullanılmakta, çerezlik olarak değerlendirilmekte, sapları ip, 

halat vb amaçlı olarak değerlendirilmekte, sapları da belirli büyüklükte deste 

yapılarak yakacak amaçlı olarak satılmaktadır. Üretimi ile ilgili hususlar 

21.10.1990 tarih ve 20672 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik 

hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu yönetmeliğe göre ülkemizde 20 il için, 

kontrol altında yapılmak kaydı ile kenevir üretimine izin verilmiştir. Üretimine 

izin verilen illerde kenevir ekim alanlarının artması, tohum ve lif üretiminin 

yanısıra, sap miktarının da artması anlamına gelecek ve son derece kaliteli bir 

biyokütle kaynağı kazanılmış olacaktır.  
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ÖZET 

Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohumlardan elde 

edilen bitkisel veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile 

reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Biyo kelimesi 

yakıtın yenilenebilir ve biyolojik olduğunu, dizel kelimesi ise dizel motorlarında 

kullanımını ifade etmektedir. Yüksek sıcaklık altında okside olmuş, tekrar kullanımı 

sağlık açısından uygun olmayan bitkisel kızartma yağları kullanılmış kızartmalık yağ 

olarak adlandırılmaktadır. Özellikle hazır yemek işletmeleri, oteller ve lokantalar için 

atık kızartma yağlarının bertaraf edilmesi oldukça problemli olmaktadır. Bitkisel 

yenilebilir yağlardan üretilen biyodizelin maaliyeti yüksek olduğundan tercih 

edilmemekte, bunun yerine başka kullanım alanı olmayan, çevreye ve insan sağlığına 

zararlı olan kullanılmış kızartma yağlarından biyodizel üretimi tercih edilmektedir. 

Türkiye’de tahmini toplanması gereken atık yağ potansiyeli 350 bin tondur. Dünyada 

bir yandan petrol rezervlerinin azalması, diğer yandan da petrol fiyatlarının yüksek 

olması, çevre duyarlılığının ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini 

günden güne arttırmaktadır. 

Bu derlemede; kullanılmış atık kızartma yağlarından biyodizel üretim 

yöntemleri, bu yöntemle üretilen yakıtın özellikleri ve kullanılabilirliği ile özellikle 

ülkemizdeki durum ve yasal zorunluluklar incelenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Atık kızartma yağı, biyoyakıt, biyodizel 

 

UTILIZATION OF FRYING OILS IN THE PRODUCTION OF BIOFUEL  

 

ABSTRACT 

Biodiesel, defined as a fuel released from the reaction between short-chain 

alcohol and vegetable oil such as rapeseed, sunflower, soybean, safflower or animal fat 

presence of a catalyst. Bio word means that fuel is renewable and biological, diesel 

word refers to the use in diesel engines. The vegetable oils that oxidized under high 

temperature and are unsuitable in terms of health, known as used frying oils. Especially 

disposal of used frying oil for catering companies, hotels and restaurants is quite 

problematic. The cost of biodiesel derived from vegetable edible oil is not preferred 

since it is high. Instead, the production of biodiesel from used frying oil that is harmful 

to the environment and human health are preferred. The potential of waste oil in Turkey 

is estimated 350 thousand tons to be collected. In the world reduction of oil reserves and 

the high oil prices, increase the importance of the environmental sensitivity and 

renewable energy sources, from day to day. In this review; methods of biodiesel 

production from waste frying oil with the features and availability of these fuel 

particularly with the situation and legal obligations in our country were examined. 

Keywords: Waste frying oil, biofuel, biodiesel. 
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GİRİŞ 

 

Dünyada bir yandan petrol rezervlerinin azalması, diğer yandan da petrol 

fiyatlarının yüksek olması, çevre duyarlılığının ve özellikle yenilenebilir enerji 

kaynaklarının önemini günden güne arttırmaktadır. Bitkisel yenilebilir 

yağlardan üretilen biyodizelin maliyeti yüksek olduğundan tercih edilmemekte, 

bunun yerine başka kullanım alanı olmayan, çevreye ve insan sağlığına zararlı 

olan kullanılmış kızartma yağlarından biyodizel üretimi tercih edilmektedir. Bu 

derlemede; kullanılmış atık kızartma yağlarından biyodizel üretim yöntemleri, 

bu yöntemle üretilen yakıtın özellikleri ve kullanılabilirliği ile özellikle 

ülkemizdeki durum ve yasal zorunluluklar incelenmiştir. 

 

ATIK KIZARTMA YAĞLARI 

 

Gıdaların kızartılması çok uzun süredir kullanılan ve başlıca amacı 

gıdalara özel bir tat, renk ve doku kazandırmak olan, ayrıca gıdanın hızlı 

pişmesini sağlayan bir pişirme yöntemidir. Kızartma işlemi, gıda maddesinin 

170-190 °C sıcaklıktaki yağ içine dalması ve pişmesi olarak tarif edilir. Bu 

işlemde ısı ve kütle iletimi birlikte gerçekleşmektedir. Kızartma işlemi sırasında 

ısı yağdan gıdaya iletilmekte, gıda ürünü su kaybetmekte ve gıda maddesi 

tarafından yağ absorplanmaktadır. İşlemin yüksek sıcaklıkta gerçekleşmesi, 

havadaki ve gıdadaki oksijen varlığı ve gıdanın su içeriği nedeniyle yağda bazı 

fiziksel ve kimyasal değişmeler meydana gelmektedir. Yağdaki bu değişiklikler; 

suyun neden olduğu hidroliz, oksijen ve ısının neden oldukları oksidasyon ve 

termal bozunma reaksiyonları nedeniyle oluşmaktadır. Bu karmaşık 

reaksiyonlar sonucunda çok sayıda polimerizasyon ürünleri de yağda 

oluşmaktadır. Kızartma esnasında yağın viskozitesi artmakta, rengi 

koyulaşmakta, dumanlanma noktası azalmakta aynı zamanda serbest yağ 

asitleri, karbonil bileşikleri ve yüksek molekül ağırlıklı maddelerin miktarı da 

artmaktadır. Tüm bu bozunma ürünleri polar maddeler olduğundan; yağda 

meydana gelen bozunma, yağın toplam polar madde miktarı (TPM) tespit 

edilerek takip edilmektedir (Warner, 2002). TPM değerlerinin yasalarla 

sınırlanan değerlere ulaşması halinde kızartma yağları kullanımdan çekilmelidir. 

12 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Kızartmada 

Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar için Özel Hijyen Kuralları 

Yönetmeliği” ne göre; kızartma yağlarının fiziksel özellikleri Çizelge 1’de 

verilmiştir (Anon., 2012a).  

 
Çizelge 1. Kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların özellikleri 

ÖZELLİK LİMİT 

Kızartma Yağı Sıcaklığı (°C) ≤ 180 

Polar Madde (%) ≤ 25 

Asit Sayısı (mg KOH/g yağ) ≤ 2,5 
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TPM için sınırlayıcı değerler birçok Avrupa ülkesi için %24-25’dir. Bazı 

ülkeler ise bu değere ek olarak % oligomerik madde içerikleri için  %10-16 gibi 

yasal sınırlamalar getirmişlerdir (Warner, 2002). Polar madde oranı %25’i 

geçtiğinde kanserojen etki başlamakta, %75’lik biyodizel yapımına uygun 

trigliserit miktarı azalmaktadır. Kızartmalık yağların zamanında gıda 

zincirinden çekilmesi hem insan sağlığının hem de biyodizel yapmaya uygun 

hammadde kaynağının korunması sonucunu sağlayacaktır. Aynı zamanda polar 

madde oranı yüksek biyodizel için hammadde niteliği kalmayan atık bitkisel 

yağlar ve bunların tortuları biyogaz için çok önemli bir hammaddedir (Anon, 

2016). 

 

ATIK KIZARTMA YAĞLARININ TOPLANMASI VE YASAL 

ZORUNLULUKLAR 

 

1 lt atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirletebildiği bilinmektedir. 

Atık su kirliliğinin %25 oranında kaynağını, kullanılmış bitkisel ve hayvansal 

yağlar oluşturmaktadır. Arıtılmayan atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal 

atık yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman o su kirlenmekte 

ve sudaki oksijenin azalması sonucu; ortamdaki, başta balıklar olmak üzere 

diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açmaktadır. Özellikle küresel 

ısınmayla yaşadığımız çevresel zorunluluklarında dayatmasıyla tüm dünyada 

enerji tarımı önem kazanmış ve bu konuda ülkeler ciddi planlı çalışmalar 

yaparak enerji tarım kapasitelerini yükseltmenin yollarını aramaya 

başlamışlardır. Petrolde dışa bağımlı toprak büyüklüğü ve tarımsal 

potansiyelleri yüksek ülkeler tüketerek tükenme yerine üreterek büyümeyi 

tercih etmişler ve hızla biyoyakıtlara yönelmişlerdir (Anon, 2016). 

6 Haziran 2015’te Resmi Gazete’de yayınlanan “Bitkisel Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği”nin amacı bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına 

kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, 

yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik 

prensip, politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. Bu yönetmeliği göre, bitkisel atık yağların kaynakta azaltımı, 

ayrı toplanması ve geri kazanımının esas olduğu, geri kazanıma uygun olmayan 

bitkisel atık yağların bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesi 

gerektiği bildirilmektedir. Bitkisel atık yağların üretildiği işletmelerden (toplu 

yemek işletmeleri, oteller, bitkisel yağ üreticileri, lokantalar vb.) çevreye 

salınmaması, Bakanlığın yetkilendirdiği çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ve 

atık yağ ara toplama tesislerince toplanması gerekliliği bu yönetmelikte 

bildirilmiştir. Bu lisansa sahip olanlar dışında bitkisel atık yağ toplanması 

yasaklanmıştır. Ayrıca bitkisel atık yağların kesinlikle gıdada kullanılması ya da 

gıdada kullanılan yağların içerisinde karıştırılması da yasaklanmıştır. 

Yönetmelikte, “Bitkisel atık yağlar ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak 

sadece biyodizel ve biyogaz üretiminde kullanılabilir” ifadesi bulunmaktadır 
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(Anon., 2015). Bu yönetmeliğe uymayan işletmelere cezai yaptırım 

uygulanmaktadır.  

Türkiye’de toplanabilir atık yağ kapasitesinin 350 bin ton olduğu tahmin 

edilirken, ancak bu miktarın sadece 20 bin tonunun çevre lisanslı toplayıcılar 

tarafından toplanabildiği bildirilmiştir. Sadece bitkisel atık yağ üretiminin 

işletmelerde gerçekleşmediği, evlerde üretilen atık yağların da her hane için 

yılda ortalama 20 kg olduğu bildirilmiştir (Anon., 2012b). Bu bağlamda Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyeler; halkın bilinçlendirilmesi, evde üretilen 

bitkisel atık yağların toplanması için kampanyaların düzenlenmesi, marketlerde, 

okullarda ve sitelerde bitkisel atık yağların toplandığı depolama alanlarının 

oluşturulması gibi konularda ortak çalışmalar yapmaktadır.  

 

ATIK KIZARTMA YAĞLARINDAN BİYOYAKIT ÜRETİMİ 

 

Biyodizel; her türlü biyolojik orijinli yağlar ile hayvansal yağların bir 

katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu 

sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan ürünü, biyogaz ise; organik 

maddelerin anaerobik mikroorganizmalarla ayrışması sırasında meydana gelen 

çok adımlı biyokimyasal reaksiyonlardan oluşan gazı ifade etmektedir (Anon., 

2015). Biyodizel, hayvansal ve bitkisel yağlar gibi trigliseridlerin alkol ve 

katalizör varlığındaki transesterifikasyonuyla üretilmektedir. Her çeşit 

kompleks yağ asidi biyodizel ve gliserin üretiminde kullanılabilmektedir. “Bio” 

kelimesi yakıtın yenilenebilir ve biyolojik olduğunu, “Dizel” kelimesi ise dizel 

motorlarında kullanımını ifade etmektedir (Zhang ve ark., 2003). 

Biyodizel hammadde kaynağını oluşturan bitkisel yağların pahalı olması 

önemli bir dezavantajdır. Daha ucuz bir şekilde üretim yapılabilmesi için, daha 

düşük fiyata sahip olan hammadde kullanımına gidilmektedir. Ev veya 

restaurant atığı yağlardan yağ asidi esterleri üretimi, alternatif yakıtlar konusuna 

farklı bir yaklaşım getirmiştir. Hem bitkisel, hem de hayvansal yağlar dizel 

motorunda herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılabilmesi için motorine 

yakın özelliklere sahip bir yakıta dönüştürülmesi gerekmektedir (Altınsoy, 

2007). 

Bitkisel yağlardan biyodizel üretiminde en çok kullanılan yöntem 

transesterifikasyon (alkolizis olarak da adlandırılabilir) yöntemidir. 

Transesterifikasyonun temel prosesi bir katalizör varlığında hayvansal veya 

bitkisel yağların bir alkol ile reaksiyonu sonucu, gliserin ve etil veya metil 

esterlerinin oluşmasıdır (Vicente ve ark., 2004). Alkoliz reaksiyonunu 

hızlandırmak için asit, alkali veya enzimatik katalizörler kullanılabilir. Genel 

olarak bakıldığında da ise alkali katalizörler reaksiyonu asit katalizörlere göre 

daha hızlı yürüttüğünden daha çok tercih edilirler. NaOH ise hem ucuz olması, 

hem de kolay temin edilebilmesi sebebiyle bu reaksiyon için en çok kullanılan 

alkali katalizördür. (Alptekin ve Çanakçı, 2006). Bitkisel yağların biyodizel 

üretiminde; öncelikle yağ metanolle (1/6 molar) karıştırılır, sonrasında ağırlıkça 

%1 oranında alkali katalizör (NaOH veya KOH) eklenir ve 25-60 °C değişik 
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reaksiyon sıcaklıklarında karıştırma işlemi gerçekleştirilir. Reaksiyon sonunda 

oluşan ester fraksiyonundan gliserin fraksiyonu uzaklaştırılır. Ester fraksiyonu 

metil esterlerden oluşmakta bunun yanında reaksiyona girmemiş yağ ve 

metanol, uzaklaştırılamamış ürün gliserol, katalizör ve az miktarda sabun 

içermektedir. Ester fraksiyonunun sadece metil esterlerden oluşması amacıyla 

saflaştırma işlemlerinin yapılması gerekmektedir (Tomasevic ve ark., 2003). 

Saflaştıma yöntemleri içinde asit-metanol çözeltisi ile karıştırma sonrasında saf 

suyla yıkama ve kurutma, distilasyon yöntemi, adsorban kullanımı gibi birçok 

yöntem uygulanmaktadır (Cvengroš ve Cvengrošová, 2004). Biyodizel verimi 

son üründe bulunan metil esterlerin miktarıyla ölçülmektedir. Son üründeki 

%96-100 metil ester miktarı verimli bir reaksiyonun gerçekleşmiş olduğu 

şeklinde yorumlanmaktadır.  

 

ATIK KIZARTMA YAĞLARINDAN ÜRETİLEN BİYODİZELİN 

YAKIT ÖZELLİKLERİ 

 

Daha önce yapılan bir çalışmaya ait atık yağlardan ve ayçiçeği yağından 

üretilen biyodizelin ve dizel 2 yakıtının özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

Aynı çalışmada atık yağ biyodizeli ile dizel yakıtın kısa süreli dizel motorda 

kullanımı sonucu ölçülen performans ve emisyon değerleri de Çizelge 3’de 

verilmiştir (Utlu, 2005). 
 

Çizelge 2. Atık kızartma yağı biyodizelinin (AKYB) yakıt özellikleri  
 Alevlenme 

noktası (°C) 

Özgül kütle 20 °C 

(g/cm3) 

Viskozite 37,8 °C 

(mm2/s) 

Setan 

sayısı 

Isıl değer 

(Mj/l) 

No 2 dizel yakıtı 72 0,837 2,6 50,8 43,35 

AKYB 156 0,888 4,3 52,5 39,55 

Ayçiçek yağı biyodizeli 183 0,880 4,6 49,0 33,50 

 
Çizelge 3. Dizel araçlarda No 2 dizel yakıtı ile atık kızartma yağı biyodizelinin (AKYB) 

                  karşılaştırılması  
2500 d7d motor devrinde ölçülen performans ve emisyon değerleri 

 Moment Güç 
Özgül yakıt 

tüketimi 
Emisyonlar 

O2 

miktarı 

Duman 

koyuluğu 

Egzoz 

sıcaklığı 

 (Nm) (kW) (g/kWh) CO (ppm) CO2 (%) NOx (ppm) (%) (%) (°C) 

Dizel yakıtı 216 61 233,39 396 9,3 464 7,9 37,4 451 

AKYB 212,8 59,9 269,71 388 9,1 454 8,1 27,5 416 

 

Bu çalışmaya göre atık kızartma yağlarından elde edilen biyodizelin 

performans yönünden dizel yakıta göre yakın sonuçlar verdiği bildirilmiştir. 

Atık kızartma yağlarından elde edilen biyodizelin ısıl değerinin düşük olması 

yoğunluk ve viskozitesinin yüksek olması ise özgül yakıt tüketim değerinin 

yüksek olmasını açıklamaktadır. Bu hammaddeden üretilen biyodizelin bu 

özelliklerinin iyileştirebilmesi için katkı maddelerinin kullanılması, dizel 

yakıtlarla karışımlarının hazırlanarak kullanılması önerilebilmektedir (Utlu, 

2005).  
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SONUÇ 

 

Dünya’da yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla doğal rezervlerin 

azalmasının, çevre kirliliğinin artışının önüne geçilmekte, aynı zamanda çevre 

ve insan sağlığı için zararlı atık ürünlerin değerlendirilerek yenilenebilir enerji 

olarak kullanılması bu enerji kaynaklarının doğal olanlardan daha ucuza elde 

edilmesini sağlayabilmektedir. Türkiye’de çevre bilinci son yıllarda daha da 

önem kazanmakta ve atıkların değerlendirilmesi konusunda projeler hayata 

geçirilmektedir. Üretici için bir problem olan atık kızartma yağlarının 

toplanması Bakanlık tarafından ilgili firmalara verilerek, bu atıkların yeniden 

değerlendirilip faydalı ürünlere dönüştürülmesi gerçekleştirilmektedir. Son 

yıllardaki gelişen teknoloji ve bilgi birikimi ile atık yağlardan biyodizel üretimi 

standardize edilmiş ve zorluklar aşılmıştır. Bundan sonraki aşamada yapılması 

gereken dizel yakıtların yerini biyodizel yakıtlara bırakmak için ilgili yasal 

zorunluluklar sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 

desteklemek ve teşvik etmektir.  
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ÖZET 
Gelişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte enerji tüketimindeki artış tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de enerjiyi önemli bir problem olarak karşımıza çıkarmaktadır. 
Fosil yakıt kaynaklarının hızla tükeniyor olması ve tükenirken de çevreye zarar vermesi 
gelecek nesillerin yaşamını tehdit etmektedir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanma yönündeki çalışmalar son yıllarda daha da büyük önem 
kazanmıştır.  

Dünyanın çoğalan nüfusu ve sanayileşmesi ile giderek artan enerji gereksinimini 
çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek kaynaklardan belki de en 
önemlisi biyokütle enerjisidir. Biyokütle, dünyada dördüncü en büyük enerji kaynağını 
oluşturması yönüyle önemli bir enerji kaynağı konumundadır.  

Türkiye zengin tarımsal potansiyeli ile gelişmekte olan bir ülkedir ve bu 
potansiyelinden dolayı tarım alanlarından büyük miktarda tarımsal atık ortaya 
çıkmaktadır. Tarımsal atıklardan enerji elde edilmesi günümüzde önemli bir yere 
sahiptir. Biyokütle kaynakları arasında yer alan tarımsal atıklar özellikle çoğu kırsal 
bölgelerde doğrudan yakılarak ısıtmada başlıca kaynak olarak yıllardır kullanılırken 
modern biyokütleden enerji üretimine yeni yeni geçilmektedir. Son yıllarda birçok 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu konuya büyük önem verilmekte olup bu konu 
hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde biyokütle bakımından önemli bir 
potansiyel bulunmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Biyokütle, enerji, tarımsal atık 
 

BIOMASS ENERGY AND AGRICULTURAL RESIDUES  
 

ABSTRACT 
Increasing in energy consumption together with growing technology and rising 

population induces the energy as a significant problem in Turkey like in the world. Run 
out of fossil fuel resources rapidly by damaging to environment threatens the life of next 
generations. Therefore, studies on renewable energy resources have gained great 
importance in recent years.  

Biomass energy can be the most important of resources which provides 
increasing energy need with growing world population and industrialization by the way 
of eco-friendly and sustainable. Biomass is a significant energy resource because it is 
the fourth greatest energy resource in the world.  

Turkey is a developing country with rich agricultural potential and huge 
amount of agricultural residues from agricultural areas emerges because of this 
potential.  Energy production from agricultural residues has an important place. While 
agricultural residues being in biomass resources have been used as primary resource in 
heating by burning directly especially in rural regions for years, energy production from 
modern biomass is new. In recent years, it has been given a huge importance to this 
topic and performed studies about this topic in Turkey like in other countries. Turkey 
has an important biomass potential.  
Keywords: Biomass, energy, agricultural residues 
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GİRİŞ 

 

Toplumların ekonomik kalkınma, sosyal gelişim ve yaşam kalitesinin 

belirleyici faktörlerinin başında enerji ve enerji kullanımı gelmektedir. Endüstri 

devrimi sonrasında insanoğlunun enerji kaynaklarına olan talebi artmış ve bu 

artış günümüzde de devam etmiştir (Aybek ve ark. 2015, Yılmaz, 2012). Dünya 

enerji talebinin %65 gibi büyük bir kısmı petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlardan 

karşılanmaktadır (Önal ve Yarbay, 2010). Fosil enerji kaynakları ya da klasik 

enerji kaynakları olarak tanımlanan bu yakıtlar günlük yaşantımız içinde her 

alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle son iki yüzyıldır fosil 

yakıtlar hem ucuz olmaları hem de üretim teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle 

yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Endüstri devrimi sonrasında kömüre dayalı 

olan enerji arzına daha sonraki yıllarda petrol ve doğal gaz eklenmiştir. Ancak, 

1973 petrol krizi sonrasında bu enerji kaynaklarına karşı bir güven sorunu 

ortaya çıkmıştır. Bu kriz sonrasında dünya ülkeleri yeni enerji kaynaklarına 

yönelmişlerdir. Aynı zamanda fosil kaynakların yoğun bir şekilde çevre kirliliği 

yaratması da bu arayışı hızlandırmıştır. Bu süreç içerisinde aslında çok uzun 

yıllardan beri bilinen ve kullanılan, ancak fosil yakıtlarla rekabet edemediği için 

ikinci planda olan yenilenebilir enerji kaynakları tekrar önem kazanmaya 

başlamıştır. Özellikle fosil kaynak rezervleri bakımından zengin olmayan AB 

ülkeleri ve sanayileşmiş uzakdoğu ülkeleri ile enerji tüketimi çok büyük 

boyutlarda olan ABD bu kaynakların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

konusunda öncü olmuştur (Yılmaz, 2012). 

Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık %4-5 oranında artmaktadır. 

Buna karşılık enerji ihtiyacını karşılayan fosil yakıt rezervi ise, hızlı bir şekilde 

azalmaktadır (Meteoğlu, 2006). Günümüzde enerji ihtiyacı, gelişen teknoloji, 

demografik ve ekonomik büyüme nedeniyle, dünyada olduğu gibi Türkiye’de 

de artmaktadır (Aybek ve ark. 2015). Türkiye enerji kaynakları yeterli olmayan, 

enerji bakımından net ithalatçı konumdadır (Üstün ve Genç, 2015). Yapılan 

tahminler ithalatın, önümüzdeki yıllarda giderek artacağını göstermektedir 

(Aybek ve ark. 2015, Meteoğlu, 2006). Türkiye’nin gelecek yıllar için 

oluşturulmuş enerji tüketim ve üretim senaryolarına göre, 2020 yılına kadar 

hem üretim hem de tüketim oranlarında hızlı bir artış beklenmektedir. Türkiye 

enerji ve çevre politikalarında yeterli değişikliğe ve düzenlemelere gitmez ise, 

2020 yılı sonunda hala enerjisini ithal eden bir ülke olarak kalacaktır (Aybek ve 

ark. 2015). Bunun yanında çevresel kaygılar, ülkemizin uluslararası 

platformlarda imzaladığı anlaşmalar da (KYOTO Protokolü gibi) politika 

değişikliğini gündeme getirmektedir. Politika değişiklikleri içerisinde en önemli 

olanların başında yenilenebilir enerjinin payının artırılması gelmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında da biyokütle enerjisi gelmektedir.  

Türkiye’de toplam enerji tüketiminin sadece %10’u yenilenebilir enerji 

kaynaklarından sağlanmaktadır (Aybek ve ark., 2015). Yeni ve yenilenebilir 

enerji kaynakları ülkemizin enerji dengesi içinde önemli paya sahip değildir 

(Meteoğlu, 2006). Özellikle biyokütle enerjisinden geniş ölçüde yararlanma 
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imkânına sahip olan ülkemiz, çok büyük bir biyokütle ve atık potansiyeline 

sahip olmasına rağmen, bu potansiyeli enerjiye dönüştürmede yeterince başarılı 

olamamıştır. Biyokütle kullanım ve uygulamalarının enerji tüketimine 

sağlayabileceği katkılar üzerine yeterli çalışma bulunmamaktadır (Aybek ve 

ark., 2015). 

 

ÜLKEMİZDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE BİYOKÜTLE 

 

Türkiye’nin enerji potansiyelini fosil ve yenilenebilir enerji kaynakları 

olmak üzere iki bölüm halinde inceleyebiliriz. Maden kömürü, linyit, asfaltit, 

bitumler, petrol ve doğal gaz ülkede bulunan fosil enerji kaynaklarıdır. Ancak 

Türkiye linyit dışında bu kaynak türleri acısından zengin bir ülke değildir. 

Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli yönünden fosil kaynaklara 

göre daha avantajlı durumdadır. Özellikle; hidrolik, rüzgâr, güneş, biyokütle ve 

jeotermal enerji potansiyeli oldukça yüksektir. Günümüzde Türkiye’de 

yenilenebilir enerji bakımından elde edilen enerji miktarı (ısı ve elektrik) toplam 

birincil enerji arzının %9,8’ini oluşturmaktadır. Ülkede kullanılan yenilenebilir 

enerji kaynakları içinde hidrolik ve biyokütle %72 gibi büyük bir orana sahiptir 

(Yılmaz, 2012). 

Yenilenebilir enerji, doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen 

mevcut olabilen enerji kaynağı olarak tanımlanabilir. Çevreyi kirleten ve 

tüketilmesi kaçınılmaz olan birincil enerji kaynaklarının yerini alabilecek, çevre 

kirliliği yaratmayan, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları (Önal ve Yarbay, 

2010); güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, hidrojen 

enerjisi, deniz kökenli enerjiler ve biyokütle enerjisi başlıkları altında 

incelenebilir (Önal ve Yarbay, 2010, Üstün ve Genç 2015). Türkiye’nin 

yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli zengin ve çeşitli olup, ülke içinde 

kömürden sonra ikinci en büyük enerji kaynağı grubudur. Türkiye’deki başlıca 

yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidrolik enerji, biyokütle, rüzgâr, 

biyogaz, jeotermik ve güneş enerjisi yer alır (Önal ve Yarbay, 2010). 

Biyokütle genelde tükenen fosil yakıt kaynakları yerine kullanılabilecek 

yenilenebilir enerji için potansiyel kaynak olarak kabul görmüştür. Biyokütle 

çoğunlukla odun ve odun atıklarından (%64), kentsel katı atıklardan (%24), 

tarımsal atıklardan (%5) ve atık gazlardan (%5) üretilir (Önal ve Yarbay, 2010).  

Dünyanın giderek artan enerji gereksinimini çevreyi kirletmeden ve 

sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilecek kaynaklardan belki de en önemlisi 

biyokütledir (Meteoğlu, 2006). Biyokütle yenilenebilir, her yerde 

yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu, elektrik 

üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır 

(Üstün ve Genç, 2015). 

Ülkemizde klasik biyokütle kaynaklarından olan odun ile bitki ve hayvan 

artıkları, uzun yıllardan beri, özellikle ısınma ve pişirme alanlarında 

kullanılmaktadır. Ancak, bu kullanım ilkel ve ekonomik olmayan biçimde 

gerçekleşmektedir. Modern biyokütle kaynakları ise, enerji ormancılığı ürünleri 
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ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları, enerji (bitkileri) tarımı (bir yetiştirme 

sezonunda ürün alınan enerji bitkileri), tarım kesimindeki bitkisel ve hayvansal 

atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır (Meteoğlu, 

2006). Klasik biyokütle enerjisi, ormanlardan elde edilen odun ve yakacak 

olarak kullanılan bitki ve hayvan atıklarından oluşur. Klasik biyokütle enerjisi, 

diğer enerji kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde, ilkelden gelişmişe kadar 

kullanılabilen doğrudan yakma teknikleriyle elde edilen enerjidir. Bu tip 

biyokütleler genellikle pişirme ve ısıtma amaçlı kullanılmaktadır (Önal ve 

Yarbay, 2010). 

Türkiye, toplam ithalatı arasında en fazla parayı, enerji sektöründe 

kullanılmak üzere fosil yakıtlara, tarım sektöründe ise yağlı tohumlu bitkiler ve 

türevlerine ödemektedir. Böylece her iki sektör için ödenen paranın değerinin 

65 milyar US Dolara ulaştığı bilinmektedir. Her iki kaleme bu değerde para 

ödenmesi kabul edilemezse de, bunun durdurulması mümkün değildir. Ancak 

azaltılması söz konusudur. Bunun için de yerel kaynakların yerinde enerji 

tarımına uygun olan bitkilerle değerlendirilmesi gerekir. Türkiye’nin biyokütle 

kaynakları, tarım, orman, organik şehir atıkları ve hayvansal atıklardan 

oluşmaktadır. Türkiye’nin kullanılabilir biyoenerji potansiyeli yaklaşık olarak 

17 MTep (milyon ton eşdeğer petrol) olup odun ve orman artıklarından enerji 

üretim potansiyel yaklaşık 7 MTep tahmin edilmektedir. Orman artıkları, 

Türkiye’nin enerji üretiminin yaklaşık 2 MTep’ini karşılama potansiyeline 

sahiptir. Alternatif enerjiye yönelik talebinin arttığı son yıllarda Türkiye’nin de 

bu alanda potansiyeli fazladır. Bu potansiyel enerji bitkilerinin 

yetiştirilmesinden ve gerekse atık fazlalığından ileri gelmektedir. Türkiye’de 

biyoyakıt çeşitleri olarak birincil biyoyakıtlardan biyoetanol, biyogaz ve 

biyodizel üretimi vardır. Ülkemizde biyoyakıt kullanımı diğer AB ülkelerindeki 

gibi zorunlu olmamıştır ve doğal olarak fazla gelişme gösterememiştir. 

Türkiye’de EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu)’nın 2012 yılı faaliyet 

raporuna göre toplamda biyogazda 22 adet tesis, biyokütlede ise 10 adet tesis 

bulunmaktadır. Bu biyogaz tesislerinden elde edilen toplam elektrik üretimi ise, 

41,2 MW’tır. Toplam biyodizel işleme üretim kapasitesi ise 561.217 m3'tür 

(Üstün ve Genç, 2015). 

  

BİYOKÜTLE ENERJİSİ 

 

Biyokütle, biyolojik kökenli fosil olmayan organik madde kütlesidir 

(Aybek ve ark., 2015, Yılmaz, 2012). Ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri 

olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm doğal maddeler biyokütle enerji kaynağı, 

bu kaynaklardan elde edilen enerji ise biyokütle enerjisi olarak tanımlanır 

(Yılmaz, 2012). 

Günümüzde biyokütle enerji teknolojileri son derece hızla gelişmekte ve 

biyokütle kullanımı her geçen gün artmaktadır. Biyokütleden kaliteli yakıt ve 

enerji üretimi amacıyla uygulanan termokimyasal proseslerin başlıcaları 
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gazlaştırma, sıvılaştırma, piroliz ve yakma olmakla birlikte, ülkemizde 

biyokütle daha çok yakılarak değerlendirilmektedir (Meteoğlu, 2006). 

Biyokütle özellikle gelişmekte olan ülkelerde kullanımı en yaygın olan 

kaynaktır. Dünyada enerji üretiminin yaklaşık olarak %15’i, gelişmekte olan 

ülkelerde ise enerji üretiminin yaklaşık %43’ü bu kaynaktan sağlanmaktadır 

(Koçer ve Ünlü, 2007). 

Biyokütleyi yakarak ısı ve ışık elde etmek, insanoğlunun bildiği en eski 

biyokütle dönüşüm sürecidir. Biyokütleyi enerjiye ve yakıtlara dönüştürmek 

için uygulanan prosesler arasında yakma hala en önde gelen teknolojidir. 

Günümüzde kullanılan toplam biyokütle enerjisinin %95’inden fazlası, 

biyokütlenin doğrudan yakılması sonucunda elde edilmektedir (Meteoğlu, 

2006). 

Kömür ve biyokütle aynı temel bileşenleri farklı oranlarda 

içerdiklerinden; bu iki maddenin yanma davranışları da birbirinden farklıdır. 

Örneğin; biyokütle, kömüre kıyasla yaklaşık dört kat daha fazla oksijen içerir; 

kükürt ve azot içerikleri de daha düşüktür. Buna bağlı olarak; uçucu madde 

içeriği ile reaktivitesi daha yüksektir. Bundan dolayı; daha iyi tutuşma ve yanma 

özellikleri gösterirken; yanma hızı da daha yüksektir (Baykan, 2011). 

 Biyokütle yakıtları, ihmal edilebilecek derecede az kükürt içerir ve 

yakıldıkları zaman asit yağmurlarına neden olan kükürt oksitleri üretmezler 

(Boztepe ve Karaca, 2009, Meteoğlu, 2006).  

 Biyokütle yakıldığında karbondioksit açığa çıkmasına rağmen, fotosentez 

sırasında karbondioksitin yeşil bitkilerce kullanılması, çevreyi sera 

etkisinden korumaktadır. Başka bir deyişle, biyokütle doğal karbon 

çevriminin bir parçasıdır (Boztepe ve Karaca, 2009, Meteoğlu, 2006).  

 Biyokütlenin yanması sonucu kömüre kıyasla daha az kül oluşur (Koçer ve 

Ünlü, 2007) ve külün ortamdan uzaklaştırılması kolay ve ucuz olur, 

depolama alanı gereksinimi azalır. Biyokütle külü tarım alanlarında toprak 

iyileştirici olarak kullanılabilir (Boztepe ve Karaca, 2009, Meteoğlu, 2006).  

 Kuru biyokütlenin ısıl değeri 3.800-4.300 kcal/kg arasında değişmektedir. 

Biyokütleden yakma yolu ile enerji elde edilmesinde yanma verimi orta 

kaliteli bir kömüre eşittir (Koçer ve Ünlü, 2007). 

 Toprak erozyonuna karsı koruma sağlayarak havza kalitesini artırırlar. 

Ayrıca yaban hayatını geliştirirler (Boztepe ve Karaca, 2009).  

Biyokütlenin %60’ı geleneksel yollarla üretilirken (odun, gübre, bitki 

atıkları), modern enerji için daha farklı yollarla (organik atıklar, bitkisel atıklar, 

algler) biyokütle üretimi sağlanır. Biyoyakıtların hammaddesi büyük ölçüde 

tarımsal ürünler ve atıklardır (Üstün ve Genç 2015). 

 

BİYOKÜTLE ÇEŞİTLERİ 

 

Biyokütle enerjisi, üretim yöntemine göre klasik ve modern olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Klasik biyokütle enerjisi konvansiyonel ormanlardan elde 

edilen odunun ve bitki ve hayvan artıklarının çoğunlukla ısınma ve pişirme 
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amacıyla doğrudan yakılması; modern biyokütle ise odun, tarımsal ürünler, 

tarımsal artıklar ve organik atıkların fermantasyon, esterifikasyon, gazlaştırma, 

piroliz gibi modern tekniklerle değerlendirilmesi sonucu ısı, elektrik, sıvı ve gaz 

yakıt elde edilmesidir (Aybek ve ark., 2015). 

Biyokütle ve diğer organik atıkların enerji amaçlı kullanılması için çeşitli 

dönüşüm yöntemleri kullanılmaktadır. Ön işlemden geçirilmiş atıkların elektrik, 

ısı ve ışık ihtiyacı olarak kullanılması durumunda uygulanan teknolojiler başlıca 

üç grupta toplanır. Bunlar; termokimyasal dönüşüm, fiziko-kimyasal dönüşüm 

ve biyokimyasal dönüşümdür. Günümüzde enerji amaçlı kullanılan atıkların 

büyük bir kısmı termokimyasal yöntemle ısı ve elektriğe dönüştürülmektedir. 

Biyokütlenin enerjiye dönüştürülmesinde kullanılan teknolojinin basit ve çabuk 

uygulanabilir olması, enerjinin az masrafla dönüştürülmesi, ekonomik olması, 

yenilenebilir kaynaklara dayalı olması, doğadaki mevcut olan dengeyi 

bozmaması, su, hava ve çevre kirliliğine yol açmaması gibi avantajlarından 

dolayı tercih edilmektedir (Koçer ve Ünlü, 2007). 

Pellet, biyokütlenin kurutulup, öğütülerek talaş haline getirildikten sonra 

yüksek basınçla sıkıştırılmasıyla çapı 5-10 mm boyutlarında oluşturulan 

biyoyakıttır. Briket ise 5-20 cm arasında değişen boyutlarda üretilir. Özellikle 

tarım ve orman artıklarının homojen olmamaları ve çok fazla hacim kaplamaları 

nedeniyle direkt yakıt olarak kullanılmaları oldukça zordur. Bu problem, bu tür 

biyokütlenin kompakt ve düzenli bir şekilde yoğunluğunun arttırılmasıyla yani 

pellet veya biriket haline getirilmesiyle çözülebilir. Bunun için kullanılan 

teknolojiler, bir piston veya vida yardımıyla basınç uygulanarak biyokütlenin 

istenilen şekil ve büyüklüklerde kesilmesine dayanır. Pellet veya biriket haline 

getirilmiş biyokütlenin yakılarak enerjisinden faydalanılabilir (Üçgül ve Akgül, 

2010). 

 

TARIMSAL ATIKLAR 

 

2014 yılı verilerine göre ülkemizde yaklaşık 20-21 milyon hektar alanda 

tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu üretimden kaynaklanan, farklı kaynaklarda 

farklı rakamlar verilmekle birlikte, yaklaşık 60 milyon ton bitkisel üretim artık 

ve atığı ortaya çıkmaktadır. Bu atık ve artıklar farklı şekillerde 

değerlendirilebilmektedir. Örneğin; tahıl sap ve samanları hayvan 

beslenmesinde, bazı tarımsal atık ve artıklar hayvan altlığı olarak, bazıları ise 

toprağa organik madde kazandırmak amacıyla kullanılabilmektedir. Yaklaşık 

yıllık 60 milyon ton olan tarımsal atık ve artığın, 15 milyon tonluk kısmının ise 

herhangi bir şekilde değerlendirilemediği, üreticiler için de sorun teşkil ettiği 

tahmin edilmektedir. Bunların arasında, pamuk sapları, fındık zurufları, çeltik 

sapları, çay fabrikası atığı olan çay çöpü sayılabilir. Bu atık ve artıklar 

halihazırda verimli bir şekilde değerlendirilemediği gibi, üreticiler için de 

sıkıntı olmaktadır. Örneğin fındık zurufları; fındık toplama işlemi sonrası 

toplanan ürün kurutularak patozdan geçirilmekte, kabuk ve zuruf ayrılmakta, 

kalan zuruflar harman kenarlarında öbekler halinde kurumaya bırakılmaktadır. 
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Kuruduktan sonra kalan zuruflar ise genellikle yakarak imha edilmeye 

çalışılmaktadır. Bu durum ise başta yangın riski ve çevre kirliliği olmak üzere 

bir çok sorunu beraberinde getirmektedir. Benzer durum, tarla tarımında hasat 

sonrasında tarlada kalan ve anız yakma yolu ile bertaraf edilmeye çalışılan atık 

ve artıklar için de geçerlidir. Üstelik anız yakmak yasalarımıza göre ciddi bir 

suçtur. Meyvecilik ve bağcılık alanında da benzer durumlar söz konusudur. Bu 

üretim alanlarında her yıl düzenli olarak budama yapılması bir zorunluluktur. 

Bağ, kivi, şeftali, elma vb üretim alanlarında her yıl milyonlarca ton budama 

atığı ortaya çıkmakta ve bu atıklar genellikle bahçenin bir kenarında toplanarak 

yakılmak suretiyle imha edilmektedir (Acar 2015).  

 

SONUÇ 

 

Önümüzdeki 30 yıllık dönemde birincil enerji kaynaklarının tüketiminde 

fosil enerji kaynakların oranı biraz azalmakla birlikte hâlâ önemini koruyacağı 

öngörülmektedir. Bu süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla önem 

kazanması beklenmektedir.  

Çiftçilerin sosyo-ekonomik düzeyinin artırılmasında biyoyakıtlar ayrı bir 

sektör oluşturacaktır. Çiftçiler bu sektörün ekonomik anlamda getirisinin 

farkında değildir. Bu kapsamda enerji tarımı konusunda tarımsal yayım 

çalışmaları yürütülmeli ve bu sektörün farkındalığı sağlanmalıdır. Biyoyakıt 

üretimini ve tüketimini artırmak için gerekli yasal prosedürler düzenlenmeli bu 

yönde kararlar alınmalıdır (Üstün ve Genç 2015). 

Günümüzde özellikle AB üye ülkelerinde biyobiriket ve biyopelet yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Gelecekte ise kullanılan miktarların artarak devam 

edeceği öngörülmektedir. Ülkemizde biyopelet ve biyobiriket üreten az sayıda 

üretici bulunmaktadır. Talebin artması durumunda bu üreticilerin sayısının da 

artması mümkündür. Biyopelet ve biyobiriket sobası da ülkemizde yerli olarak 

üretilebilmektedir. Ülkemizde biyokütle enerjisi kullanımının artırılmasının 

sayısız faydası olacağı açıktır. Bunun için de farkındalık oluşturulması, 

insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yanında, teşvik 

uygulamalarının da kullanılması yerinde olacaktır. Ülkemizin sahip olduğu bu 

potansiyelin mutlaka hak ettiği şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.  
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ÖZET  
Bu çalışma, Akdeniz ikliminin egemen olduğu Bornova ekolojik koşullarında 

yetiştirilen farklı dallı darı (Panicum virgatum L.) genotiplerinin (Cloud nine, Dacotah, 

Cave in rock, Alamo, Kanlow) biyokütle verimi ve bazı tarımsal özelliklerini belirlemek 

amacıyla, 2012-14 yılları arasında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü’nün deneme tarlasında yürütülmüştür. Çalışmada; bitki boyu, kardeş sayısı, kuru 

biyokütle verimi ve ham kül oranı gibi özellikler incelenmiştir. Sonuçlar; incelenen tüm 

dallı darı genotiplerinin yöre koşullarına başarıyla uyum sağladığını, Dacotah hariç, diğer 

genotiplerin tatminkâr performans verdiklerini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dallı darı, genotip, adaptasyon, kuru biyokütle verimi. 

 

A PRELIMINARY STUDY ON THE BIOMASS YIELD AND SOME 

AGRONOMICAL CHARACTERISTICS OF DIFFERENT SWITCH GRASS 

(Panicum virgatum L.) GENOTYPES GROWN UNDER BORNOVA 

ECOLOGICAL CONDITIONS 

 

ABSTRACT 
This study was conducted in order to determine the adaptability, biomass yield and 

other yield characteristics of different switch grass (Panicum virgatum L.) genotypes 

(Cloud nine, Dacotah, Cave in rock, Alamo, Kanlow) grown under Bornova ecological 

conditions with Mediterranean climate on the experimental fields of Faculty of 

Agriculture, Ege University between 2012-14. Some traits were tested in the experiment 

such as plant height, number of tiller, dry biomass yield and crude ash content. Results 

indicated that all tested switch grass genotypes could be grown successfully in Bornova 

ecological conditions, and, except Dacotah, other genoytpes performed very well in terms 

of yield and other properties. 

Keywords: switch grass, genotyp, adaptation, dry biomass yield. 
 

 

GİRİŞ 
 

Sıcak iklim buğdaygilleri, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltma ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinde çok büyük bir rol 

oynamaktadır. Zira bu buğdaygillerden elde edilen biyokütle yoğunlaştırabildiği 

(pellet, briket, vb.) gibi, yakılmak suretiyle ısı ve/veya elektrik üretiminde 

kullanılabilmektedir. Buna ek olarak selülozik etanole de dönüştürülebilmekte ve 

sonuçta bu ürünler kömür veya petrol gibi depolanabilmektedir. 
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Dünya üzerinde yapılan pek çok araştırma, bu amaçla kullanılabilecek 

birçok enerji bitkisinin varlığını ortaya çıkarmıştır. Bu gibi bitkilerin başında dallı 

darı (Panicum virgatum) gelmektedir. Dallı darı çok yıllık bir C4 buğdaygil 

(Graminea) bitkisidir. Gen merkezini Kuzey Amerika’dan alan dallı darı, 

Kanada’nın güney kısımlarından Meksika’nın iç bölgelerindeki bozkır otlaklarına 

kadar geniş bir bölgede yayılış göstermektedir (Moser ve Vogel, 1995). Hem yem 

bitkisi kaynağı olarak kullanılması, hem de yüksek biyoenerji kapasitesine sahip 

olması nedeniyle, dallı darı Amerikan Biyoenerji Programı tarafından 37 bitki 

arasında model tür olarak seçilmiştir (Anonym, 2001). 

Rizomlarıyla yavaş gelişen bitki yumak formlu yaşam biçimine sahiptir. 

Sapı dik olarak büyüyen bitki çeşit ve yetiştirme koşullarına göre çok fazla 

kardeşlenebilmekte ve 3 m’ye kadar boylanabilmektedir. Dallı darının ova ve 

yayla olmak üzere iki ekotipinin bulunduğunu belirten bazı araştırıcılar (Moser ve 

Vogel, 1995; Sanderson ve ark.,1996), ova türlerinin genellikle düzlüklerde 

bulunan, uzun boylu ve iri çeşitler olduğunu, yayla türlerinin ise ince yapraklı ve 

ova türlerine göre daha yavaş büyüme gösteren çeşitler olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

Kurak koşullara da dayanıklı olduğu bildirilen dallı darının, sert kışlara da 

önemli düzeyde tolerans gösterdiği, Kanada’nın orta bölgelerine kadar uzanan 

alanlarda tarımının yapıldığı belirtilmiştir (Hope ve McElroy, 1990). Yeni hasat 

edilen dallı darı tohumlarında yüksek oranda (%95) bulunan dormansi zaman 

ilerledikçe kaybolmakta ve tohumla çok rahat üretilmektedir (El Bassam, 1998). 

Tohumlarının çok küçük olması (bin tane ağırlığı ~2 g) ve çıkış sonrası yavaş 

büyümesi nedeniyle tesis yılında yabancı ot saldırısına çok açık bir konumda 

bulunan dallı darı (Christensen ve Koppenjan, 2010), ikinci yıldan itibaren çok 

sayıda kardeş oluşturarak yabancı otları baskı altına almaktadır. 

Anderson ve ark. (1988) tarafından 1982-85 yıllarında Nebraska ekolojik 

şartları ve otlatma koşulları altında, üç farklı dallı darı çeşidiyle (Trailblazer, 

Pathfinder, low IVDMD PC) yürütülen bir çalışmada, çeşitler arasında 

olgunlaşma zamanı, ot verimi, ham protein ve kül oranı bakımından önemli 

farklar bulunmadığı ifade edilmiştir. Araştırıcılar, dallı darı çeşitleri arasında 

başaklar hariç kullanılabilir yemdeki ham protein ve kül oranlarının sırasıyla 

%8.4-9.1 ve %1.3-1.4, başaklardaki protein ve kül oranlarının ise sırasıyla %10.8-

11.0 ve %0.9-1.1 arasında değişim gösterdiğini ve üç yıllık ortalamalara göre 

çeşitlerin verim değerlerinin 316-342 kg/da civarında olduğunu bildirmişlerdir. 

Sharma ve ark. (2003) tarafından, Güney İtalya (Trisaia) ekolojik 

koşullarında 1998-2001 yılları arasında 15 farklı dallı darı çeşidiyle (Caddo, 

Cathage, CIR, Kanlow, NU 94-2, Pangburn, SL 93-2, SL 93-3, SL 94-1, SU 94-1, 

Summer, Sunburst, Trailblazer, 9005439 ve 9005438) yürütülen bir çalışmada; 

çeşitlerin vejetasyon yüksekliği, birim alan ve bitkideki kardeş sayısı ve kuru 

biyokütle verimleri incelenmiştir. Araştırıcılar, çeşitlerin ortalama bitki boylarının 

tesis yılından (91.5 cm) üçüncü yıla (173.3 cm) doğru arttığını ancak dördüncü 

yılda (152.6 cm) hafifçe düştüğünü, ikinci yılda metrekarede ortalama 945 adet 

olan kardeş sayısının üçüncü yılda 1601’e yükseldiğini fakat dördüncü yılda bu 
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sayının 993 adete düştüğünü bildirmişlerdir. Çeşitler arasında kuru biyokütle 

verimi bakımından da fark olduğunu vurgulayan araştırıcılar, ilk yıl ortalama 219 

kg/da olan verimin ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl sırasıyla 714 kg, 1236 kg ve 

1027 kg/da olduğunu da saptamışlardır. 

Acaroğlu (2007), biyokütle enerji bitkisi olarak tarımı yapılan dallı darı 

bitkisinde metrekaredeki bitki sayısının 400 olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Bitkinin en yüksek verime üçüncü vejetasyon yılında ulaştığını bildiren araştırıcı, 

kuru madde miktarlarının birinci yıl 200 kg/da, ikinci yıl 1200 kg/da ve üçüncü 

yıl 1800 kg/da olarak bir artış gösterdiğini vurgulamıştır. Dallı darının, silajlık 

yem bitkisi, kağıt hamuru üretimi, biyoetanol üretimi, yakacak ve termal 

dönüştürme alanlarında kullanılabileceğini bildiren araştırıcı, bitkinin bir ton kuru 

maddesinden 280 litre etanol elde edildiğini, ayrıca %4.6 kül içeriğine sahip 

olmasının da çevre emisyonları açısından büyük bir avantaj ve enerji içeriğinin 

18.4 MJ/kg  olduğunu ortaya koymuştur. 

Christensen ve Koppenjan (2010), dallı darı tarımında temel unsurun yöre 

koşullarında uygun bir çeşit seçimiyle başladığını ve dallı darıda ova ve yayla tipi 

olmak üzere iki başlıca çeşidin bulunduğunu, ova çeşitlerinin uzun boylu, hızlı 

büyüme ve dallanma özelliğine sahip, kaba yapılı, ağır ve nemli topraklarda 

gelişen yüksek verimli bitkiler, buna karşılık yayla çeşitlerinin soğuğa dayanıklı, 

kısa boylu, ince yapılı, kuru toprakları tercih eden bitkiler olduğunu ifade 

etmektedirler. Ortalama kuru biyokütle veriminin 494-1483 kg/da arasında 

değiştiğini vurgulayan araştırıcılar, enerji eldesi amaçlı hasatlarının mevsim 

sonunda yapılmasını, ot veya silaj amaçlı hasatların ise mevsim boyunca 2 kez 

yapılabileceğini ve ortalama anız yüksekliğinin 10-15 cm bırakılmasını da 

belirtmişlerdir.  

Soylu ve ark. (2011) tarafından 2007-2009 yılları arasında Konya ekolojik 

şartlarında yürütülen bir çalışmada, 7 farklı dallı darı çeşidi (Shawnee, Kanlow, 

Forestburg, Cave in Rock, Shelter, Alamo, Dacotah) tohum verimi, salkım 

uzunluğu ve bin tane ağırlığı gibi özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. 

Bitkinin üçüncü yıl en yüksek verimlilik düzeyine ulaştığını bildiren araştırıcılar, 

çeşitlerin salkım uzunluklarının 21-49 cm, bin tane ağırlıklarının 0,9-2,2 g, tohum 

verimlerinin 21-83 kg/da arasında değişim gösterdiğini vurgulamışlardır. 

Araştırıcılar, dallıdarının Orta Anadolu koşullarına uyum sağlayan çok yıllık bir 

yem ve enerji bitkisi seçeneği olduğunu da ifade etmişlerdir. 

Mitchell ve Schmer (2012), dallı darının iki farklı ekotipi (ova ve yayla) ile 

iki değişik ploidi (tetraploid ve oktoploid) düzeyine sahip olan çeşitlerinin 

olduğunu, genotipik özelliği ve yetiştirildiği bölgeye göre dik gelişen bitkinin 

boyunun 1-3 m, yaprak ayası uzunluğunun 10 - 60 cm arasında değişebileceğini, 

ikinci vejetasyon yılının sonunda kardeş sayısının 1525 adet/m2’ye ulaşabildiğini, 

dekara kuru biyokütle veriminin 1050-1260 kg civarında olup, enerji bitkisi 

olarak kullanılması durumunda hasadın mevsim sonunda bir kez, kuru ot veya 

silaj yapımı amaçlı hasatların Temmuz sonu ve Ekim sonu olmak üzere iki kez 

yapılmasının (anız yüksekliği 10-15 cm) hazmolabilirlik açısından daha yüksek 

kaliteye ulaşabileceğini bildirmişlerdir.  



288 

Bu çalışmanın amacı, tipik Akdeniz ikliminin egemen olduğu Bornova 

ekolojik koşullarında, farklı dallı darı çeşitlerinin adaptasyon özelliklerinin 

incelenmesi, verim ve bazı tarımsal özelliklerinin ortaya koyulmasıdır. 
 

MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Araştırma, 2012-2014 yılları arasında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarla Bitkileri Bölümü’nün Bornova deneme tarlalarında, üç yıl süreyle 

yürütülmüştür. Araştırma yerine ait aylık ortalama hava sıcaklığı ve aylık toplam 

yağış değerleri Çizelge 1’de, deneme alanı toprak özellikleri ise Çizelge 2’de 

gösterilmiştir. Araştırma yerinin iklim ve toprak özellikleri açısından, 

çalışmamıza konusu olan dallı darı bitkisi yetiştiriciliğini kısıtlayıcı bir unsur 

bulunmamış, yaz mevsimi boyunca yapılan sulamalar sayesinde bitkiler başarıyla 

yetiştirilmiştir. 

Araştırmada, bitkisel materyal olarak, yurt dışından temin edilen beş farklı 

dallı darı genotipi (Cloud nine [yayla tipi], Dacotah [yayla tipi], Alamo [ova tipi], 

Kanlow [ova tipi], Cave in rock [ara tip]) kullanılmıştır. Araştırmamızın bir ön 

çalışma niteliği taşıması ve temin edilen dallı darı genotiplerine ait tohumların 

çok az miktarda olması nedeniyle tarla denemesi, tek bitki denemesi şeklinde 

yürütülmüştür. Dallı darı genotiplerine ait tohumlar, sera koşullarında 5 Mart 

2012 tarihinde multipotlara (1:1, torf:toprak) ekilmiştir. İlgili bakım işlemlerinden 

sonra hazır olan fideler, 18 Haziran 2012’de sıra arası 70 cm, sıra üzeri 50 cm 

olacak şekilde çapayla açılan ocaklara şaşırtılmıştır. 18 metre uzunluğundaki iki 

adet sıraya, her bir genotipten toplam 72 adet bitki dikilmiştir. 

Dikimden hemen sonra dekara 5 kg N, 5 kg P2O5 ve 5 kg K2O (18-18-18-1 

MgO-12.5 SO3) besin elementi (El Bassam, 1998; Sharma ve ark., 2003), damla 

sulama sistemine bağlı gübre tankı yardımıyla deneme alanına uygulanmış ve 

bitkiler yaz mevsimi boyunca herhangi bir strese sokulmadan sulanmıştır. Tek 

bitki denemesinin yürütüldüğü alanın nispeten küçük olması, dikilen dallı darı 

bitkilerin yavaş büyümesi nedeniyle, diğer yabancı bitkilerle karıştırılmaması ve 

baskılanmaması için sıra arası ve sıra üzeri boşluklarda bulunan yabancı bitkiler, 

bağ bıçağı yardımı ve stajyer öğrenci desteğiyle, mekanik olarak haftada bir 

temizlenmiştir. Bu nedenle yabancı ot savaşımında herhangi bir kimyasal 

kullanılmamıştır. Deneme yıllarında herhangi bir hastalık veya zararlı da 

kaydedilmemiş, 20 Ağustos 2012 tarihinde, damla sulama sistemiyle dekara 5 kg 

daha azot (üre formunda) uygulanmıştır. Etkili yağışların başladığı Kasım ayına 

kadar deneme sulanmıştır. 
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Çizelge 1. Araştırma yerine ait bazı iklim özellikleri 

 Hava Sıcaklığı (°C) Toplam Yağış (mm) 

Aylar 2012 2013 2014 UYO 2012 2013 2014 UYO 

Ocak 6.8 9.4 9.9 8.1 127.7 252.5 133.8 109.7 

Şubat 7.6 11.2 9.7 8.6 128.2 187.0 45.6 89.8 

Mart 11.3 14.0 11.5 10.8 34.7 56.8 108.4 72.3 

Nisan 17.5 17.3 15.0 15.0 105.0 30.2 76.8 48.9 

Mayıs 20.5 22.7 19.3 20.2 86.6 43.7 2.2 32.2 

Haziran 27.3 25.7 23.8 25.0 19.9 27.1 75.2 8.2 

Temmuz 30.1 28.4 26.8 27.6 0.0 0.0 16.0 3.6 

Ağustos 29.2 28.7 28.3 27.0 0.0 20.2 6.0 2.1 

Eylül 24.3 24.0 23.0 22.2 0.0 5.1 18.6 17.0 

Ekim 21.7 17.2 18.8 18.0 22.1 94.1 49.1 46.8 

Kasım 16.4 15.0 13.2 13.2 56.9 128.9 15.2 80.3 

Aralık 10.7 8.5 11.1 9.9 218.2 9.1 206.8 122.3 

-  18.6 18.5 17.5 17.1 799.3 854.7 753.6 633.2 

UYO: Uzun Yıl Ortalaması, : ortalama, : toplam 

 
Çizelge 2. Araştırma yeri toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Özellikler 0-20 cm 20-40 cm 

Kum (%) 24.72 32.72 

Kil (%) 32.56 30.56 

Mil (%) 42.72 36.72 

pH 8.2 7.8 

Kireç (%) 21.52 18.64 

Ery.top. tuz (%) 0.095 0.075 

Org.mad. (%) 1.132 1.151 

Toplam N (%) 0.101 0.123 

Fayd.P (ppm) 0.39 0.41 

Fayd.K (ppm) 395 297 

 

Pek çok araştırıcı, dallı darıdan enerji bitkisi olarak yararlanılması 

durumunda hasatlarının büyümenin durduğu, bitkinin sararıp-kuruduğu, bir başka 

ifadeyle kurutma masraflarının en az düzeyde olacağı dönemde ve tek seferde 

yapılmasını önermiştir (Putnam, 2008; Christensen ve Koppenjan, 2010). Bu 

nedenle, Aralık ayı ortasından itibaren yavaş yavaş sararıp kurumaya başlayan 

dallı darı genotiplerinin hasatları, bitkilerin tamamen kuruduğu, toprak ve hava 

koşullarının uygun olduğu 11 Şubat 2013 tarihinde, toprak seviyesinden yaklaşık 

10-15 cm anız yüksekliği bırakılarak el orağı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Hasatta, 18’er metre uzunluktaki iki sırada bulunan toplam 72 (36+36) adet 

bitki grubu (öbek) biçilmiştir. Biçimden önce bitki boyu (toprak seviyesinden 

başak ucuna olan kısım) ve birim alandaki bitki sayısı (50x100 cm quadrat) 

belirlenmiştir. Her bir genotipe ait biçilen bitkiler sabit ağırlığa gelinceye kadar 

(65 ºC, 2 gün) kurutulduktan sonra hassas terazi yardımıyla ağırlıkları 

saptanmıştır. Hava kuru hale getirilen bitkilerden 50 g’lık örnekleme yapılarak 

kül analizleri (550 ºC, 4 saat) tamamlanmıştır. 
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Tesis yılını takiben, 2013 Mart ayı ortasından itibaren, incelen tüm dallı 

darı genotiplerinin yeniden sürgün verdikleri gözlenmiş olup, 15 Nisan 2013 

tarihinde tesis yılında uygulanan ilk gübre dozunun aynısı, 8 Temmuz 2013 

tarihinde de ikinci azot dozu, damla sulama sistemi yardımıyla tekrar 

uygulanmıştır. Aynı gübre dozları üçüncü yıl da (14 Nisan 2014 ve 7 Temmuz 

2014) uygulanmıştır. Kış mevsiminin bir kısmını tarlada geçiren dallı darı 

genotipleri, 10 Şubat 2014 ve 9 Şubat 2015 tarihlerinde, ikinci ve üçüncü yıla 

ilişkin biyokütle verimlerini saptamak amacıyla biçilmişler ve yukarıda belirtilen 

ölçüm işlemlerine (bitki boyu, birim alandaki bitki sayısı, kuru biyokütle verimi, 

ham kül oranı) tabi tutulmuşlardır. Araştırmadan elde edilen veriler; temel 

istatistik parametrelerine (minimum, maksimum, ortalama, standart sapma, 

varyasyon katsayısı) göre değerlendirilmiş, genotiplere ve ilgili yıllara ait 

değerlerin ortalaması Çizelge 3’te sunulmuştur. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Tipik Akdeniz iklimin egemen olduğu İzmir ilinin Bornova ilçesinde dallı darı 

bitkisinin adaptasyon ve/veya yetiştirme teknikleri konusunda yayınlanan bir 

çalışmaya rastlanılmamış olup, Selçuk Üniv. Ziraat Fakültesi ile Mustafa Kemal 

Üniv. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümlerindeki bazı öğretim üyeleri liderliğinde 

dallı darıyla ilgili Tübitak projelerinin yürütüldüğü bilinmektedir. Bu girişimler ışığı 

altında, dallı darı bitkisinin sadece enerji üretimi amacıyla değil, hayvan besleme ve 

toprak muhafaza amaçlı kullanım yönünden de katkılar sağlayacağı ön görülerek bu 

çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmamızda, yurt dışından temin edilip incelenen beş dallı genotipinin 

Bornova yöresi ekolojik koşullarına başarılı bir şekilde uyum sağladığı, kış 

mevsiminde kaydedilen en düşük sıcaklıklarda bile en ufak bir zarar görmeden 

hayatta kalabildiği saptanmıştır. İlkbahar mevsiminde yükselen toprak ve hava 

sıcaklığına bağlı olarak tüm genotiplerin yeniden sürmeye başladığı, bu açıdan Alamo 

ve Kanlow genotiplerinin diğer genotiplerden yaklaşık olarak bir hafta erkenci olduğu 

da belirlenmiştir. 

Dallı darının çok yıllık olması üretim ekonomisi açısından bir avantaj (tesis 

yılından sonra tohumluk, toprak işleme, ara çapa, işçilik, vb. masraf unsurları 

barındırmaması) sağlamasının yanında, yaş biyokütlesinden yüksek kalitede silo yemi 

üretilebileceği ve saplarının, mısır veya sorgum gibi kalın olmaması nedeniyle hayvan 

besleme açısından kaliteli kuru ot eldesine de olanak tanıdığı saptanmıştır. 

Tesis yılında başaklanmaya başlangıç zamanları açısından genotipler arasında 

net bir ayrım yapılamamasına karşılık, ikinci ve üçüncü yıllarda en erkenci genotipin 

Dacotah olduğu saptanmış olup (Haziranın ilk haftası) onu, yaklaşık 10-12 gün 

sonrasıyla Cloud nine ve Cave in rock genotipleri izlemiştir. Temmuz ayının ortasına 

doğru önce Kanlow, ondan birkaç gün sonra da Alamo genotipi başaklanmaya 

başlamıştır. İncelenen genotiplerin yöre koşullarında başaklanma yönünden bir 

sıkıntısı saptanmamış, geçci olarak değerlendirilen Alamo ve Kanlow genotiplerinin 

bile tatminkâr sayılabilecek düzeyde tohum olgunlaştırabildikleri belirlenmiştir.   
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Çizelge 3. Bornova yöresinde yetiştirilen bazı dallı darı genotiplerinin bitki boyu, birim 

alandaki bitki sayısı, biyokütle verimi ve ham kül oranlarının ortalamaları 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Genotipler -------------- Bitki boyu (cm) ----------

---- 

----------- Bitki sayısı (adet/m2) --------

--- 

Cloud nine 141.7 181.3 207.7 490.3 929.7 1106.3 

Dacotah 116.3 132.3 165.3 374.0 758.3 869.7 

Cave in rock 176.7 199.0 215.7 537.3 1179.7 1249.0 

Alamo 143.7 184.3 196.3 511.0 928.7 1095.7 

Kanlow 143.0 168.7 194.0 578.7 1059.3 1188.7 

 ------- Kuru biyokütle verimi (g/m2) 

------- 

------------ Ham kül oranı (%) ---------

--- 

Cloud nine 896 1278 1567 7.2 7.0 7.0 

Dacotah 669 1021 1344 7.6 7.0 6.9 

Cave in rock 904 1303 1596 7.7 7.4 7.5 

Alamo 887 1240 1562 8.4 8.0 8.0 

Kanlow 892 1260 1503 6.3 6.3 6.2 

 

Tesis yılından sonra tüm dallı genotiplerinin bitki boylarında bir artış 

meydana geldiği saptanmış (Çizelge 3) ve bu açıdan Cave in rock genotipinin 

incelenen diğer genotipler arasında en yüksek ortalama boy değerine ulaştığı, 

buna karşılık Dacotah genotipinin de en kısa olduğu saptanmıştır. 

Çalışmamızda incelenen tüm dallı darı genotiplerinin çok fazla kardeş 

ürettiği saptanmış olup, bu açıdan Cave in rock genotipinin diğer genotiplerden 

daha üstü bir kardeşlenme yeteneği olduğu belirlenmiştir. Ancak bu genotipin 

saplarının diğerlerine göre nispeten kalın olması, hayvan beslemede açısından 

olumsuz bir özellik olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, tesis yılından sonra 

dallı darı bitkilerinin bolca kardeşlenmesi nedeniyle sıra üzeri mesafelerini 

neredeyse kapattığı ve yabancı bitki gelişimine izin vermediği de saptanmıştır. 

Kuru biyokütle verimi açısından tesis yılından itibaren verimlerin 

yükseldiği, fakat ham kül oranlarının hafifçe düştüğü saptanmıştır (Çizelge 3). 

Erkenci genotip olarak değerlendirilen Dacotah hariç, diğer genotiplerin 

birbirlerine yakın düzeyde biyokütle verim ortalaması sağladıkları tespit 

edilmiştir. Alamo genotipinde de, diğer genotiplere göre biraz daha yüksek kül 

oranı belirlenmiştir. 

 

SONUÇ 

 

Bornova-İzmir ekolojik koşullarında, üç yıl süreyle yürütülen çalışmamızda, 

incelenen tüm dallı darı genotiplerinin yöre koşullarına başarıyla uyum sağladığı, 

Dacotah hariç, diğer genotiplerin tatminkâr performans sağladıkları saptanmıştır. 

Bir ön çalışma niteliğinde elde ettiğimiz bu sonuçların, büyük boyuttaki tarla 

çalışmalarıyla test edilmesi, yeni çeşitlerin devreye sokularak detaylı çalışmalarla 

(enerji değerleri, yanma özellikleri, vb.) incelenmesi, daha güvenilir sonuçların 

alınmasına neden olacağı kanaatine de varılmıştır. 
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PELET YAKITLI SOBA VE KAZAN YAKMA TEKNOLOJİLERİ 
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ÖZET  
Artan nüfusla birlikte enerji tüketimindeki artış enerjiyi tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de önemli bir problem olarak karşımıza çıkarmaktadır. Özellikle sanayi ve 

konutlarda kullanılan enerjinin büyük çoğunluğunun ithal olması, araştırmacıları daha 

verimli sistemler tasarlamaya, mevcut sistemlerin verimini arttırmaya ve özellikle de 

alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya zorlamaktadır. Alternatif enerji kaynaklarından 

bir tanesi de biyokütledir. Pelet yakıtı da biyokütle yakıtlarından bir tanesidir. Bu 

çalışmada pelet yakıtı ve pelet yakıtlı soba ve kazanlar incelenmiş, yakma teknolojileri 

ve emisyonları araştırılmış, piyasa durumu belirlenmiştir. Sistemlerin gelişme 

potansiyelinin mevcut olduğu, termik verimin %90’ların üstünde olduğu, emisyonların 

(toz hariç) düşük olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimler: Biyoyakıtlar; Pelet; Pelet sobaları; Pelet kazanları; Pelet kazanı 

emisyonları  

 

COMBUSTION TECHNOLOGIES OF PELLET FUELLED STOVE AND 

BOILER 

 

ABSTRACT 
The rising consumption of energy with growing population is an important 

problem in the world also in our country. Because of the used energy is to be imported 

especially in industry and homes, researchers have to design more efficienctly systems, 

increase the efficiency of existing systems, and forced to use particularly the alternative 

energy sources. One of the alternative energy sources is biomass. Pellet fuel is one of 

biomass fuels. In this study, pellet fuel and pellet fuelled stove and boilers investigated, 

combustion technologies and emissions examined, statement of the markest is 

determined. It was observed that the systems have a development potential, the thermal 

efficiencies were above %90 and emissions (except dust) were low.  

Keywords: Biofuels; Pellet; Pellet stoves; Pellet boilers; Pellet boiler emissions 
 

GİRİŞ 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle ile ilgili çalışmalar büyük 

hız kazanmıştır. Bu büyük potansiyelin yanı sıra biyokütlenin ekonomik ve 

çevresel açıdan olumlu özellikleri de göz önüne alındığında, biyoenerji 

konusuna ilgi giderek artmaktadır. Biyokütle, dünyada dördüncü en büyük 

enerji kaynağını oluşturması yönüyle önemli bir enerji kaynağı konumundadır. 

Birçok gelişmiş ülke biyoenerjiyi geleceğin temel enerji kaynağı olarak 

görmektedir. Örneğin; İsveç enerjisinin %16’sı gibi büyük bir kısmını 

biyokütleden elde etmektedir. Benzer şekilde Avusturya enerjisinin %13’ünü 

biyokütleden sağlarken, Finlandiya da biyokütle enerjisinden önemli ölçüde 
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yararlanmaktadır (Karayılmazlar, 2011). Kazanlar konutlarda ısınma amaçlı 

kullanıldığı gibi enerji gereksinimi olan birçok sanayi dalında da yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Kazanlarda enerji verimliliği, yanmanın mükemmelliğine ve 

yanma sonucu açığa çıkan enerjinin aracı akışkana transfer miktarına bağlıdır. 

Bununla birlikte baca gazı emisyonları ise yine yanmanın kalitesine, brülör 

tasarımına, yakıt içerisindeki kirleticilerin miktarına ve yakma sisteminin 

işletme şartlarına bağlıdır. Çalışmanın kapsamı dikkate alınarak yapılan literatür 

taraması kazanlar, yanmanın modellenmesi, pelet yakıtların yanması 

konularında yapılmıştır. Literatürde bu konularda birçok çalışma ve araştırma 

mevcuttur. Bu çalışmalardan bir kısmı aşağıda sunulmuştur. Gonzalez J. ve ark. 

(2004) çalışmalarında 11.6 kW’lık kazanda farklı atıkların yanma proseslerini 

optimize etmeyi amaçlamışlardır. Pelet yakıtı olarak üç adet biyokütle atığından 

elde edilen peletleri (domates, zeytin çekirdeği ve kenger) ve orman peletini 

kullanmışlardır. Atık tipi, yakıt debisi, baca çekişi ve atık karışımlarının yanma 

parametrelerine etkilerini çalışmışlardır. Üç atığın davranışlarının orman 

peletine benzediğini belirtmişlerdir. Kazan verimlerinin domates, orman, zeytin 

çekirdeği ve kenger peletleri için sırasıyla 91%, 90.5%, 89.7% ve 91.6% 

olduğunu belirtmişlerdir. Sui J. ve ark. (2013) çalışmalarında iki çeşit biyokütle 

yakıtı (briket) ile kömürün yanmasını ayrı ayrı nümerik olarak araştırmışlardır. 

Yakıtların karekteristiklerini ve içeriklerini deneysel olarak test etmişlerdir. 

Biyokütle yakıtının kömür yakıtına göre: 1) daha yüksek uçucu içeriği, düşük 

sabit karbon içeriği ve ısıl değer; 2) düşük karbon içeriği, yüksek oksijen 

içeriği; 3) düşük ateşlenme sıcaklığı, yüksek yanma hızına sahip olduğunu 

belirtmişlerdir. Nümerik sonuçlar olarak sıcaklık, oksijen, karbondioksit 

dağılımlarını belirlemiş, böylece bu faktörlerin yanma sürecine etkilerini 

yorumlamışlardır. Carvalho L. ve ark. (2013) çalışmalarında 15 kW’lık pelet 

kazanında farklı biyokütle yakıtlarından elde edilen peletlerin teknik ve çevresel 

performanslarını değerlendirmişlerdir. Ayrıca verim kaybını engellemek için 

duman borularında sık sık temizlik yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Şekil 

1’de deney kazanının şematik görüntüsü verilmiştir.  

 
Şekil 1. Bir deney kazanı (Carvalho ve ark., 2013) 
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GENEL BİLGİLER 
 

Pelet Yakıtı 

Talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, atık, zirai ürünler, ekinlerin sapları, fındık, 

badem, ceviz kabukları, hatta atık kağıt gibi maddelerin öğütüldükten sonra yüksek 

basınç altında sıkıştırılması sonucu elde edilen, genellikle 6-8 mm çapında, 10-11 mm 

arasında uzunluğunda, silindirik yapıya sahip tamamen doğal bir yakıttır.  

Pelet yakıtının sürdürülebilir bir kaynak olması, fosil kaynaklı yakıt ithalatının 

azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması, kullanımı sonrası atık miktarının az 

olması, zararlı egzoz emisyonlarının kabul edilebilir sınırlarda olması, nakliyesinin 

çok kolay olması, ferdi sistemler için paket halinde satın alınabilir veya merkezi 

ısıtma sistemleri için tıpkı mazot tankerleri ile kalorifer yakıtlarının binanın deposuna 

bir hortum ve pompa sistemi ile nakledilerek depolanabilmesi gibi birçok avantajı 

vardır. Pelet yakıtının farklı maddelerden üretilmesi sebebiyle özellikleri de 

farklılıklar göstermektedir. Çizelge 1’de farklı atıklardan elde edilen pelet yakıtlarının 

analizleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. 
 

Çizelge 1. Çeşitli pelet yakıtı analizleri (Gonzalez, 2004) 
Analiz Atıklar 

Orman 
peleti 

Domates 
peleti 

Zeytin 
çekirdeği 

Kenger 
peleti 

Elemanter analiz (%) 
C 46,5 52,3 46,5 39,1 
H 6,8 7,6 6,4 6,0 
N 1,9 3,4 0,4 2,0 
S 0 0,074 0 0,14 
Cl 0,03 0,12 0,34 1,21 
Yaklaşık analiz (%) 
Sabit karbon 13,8 9,4 16,2 14,9 
Uçucu madde 76,4 80,1 72,7 62,9 
Kül 1,0 3,5 2,3 11,3 
Nem 8,8 7,0 8,8 10,9 
Üst Isıl Değer (MJ/kg) 18,4 22,7 19,4 14,8 

 

Pelet yakıtının yanması diğer katı yakıtlarda olduğu gibi dört aşamada 

gerçekleşir (Şekil 2): 1) Suyun buharlaşması ile kuruma, 2) Gazlaştırma (piroliz) ile 

uçucu bileşenlerin ayrılması, 3) Uçucu (gaz) bileşenlerin yanması, 4) Kok (sabit 

karbon) yanması 

 
Şekil 2. Pelet yakıt yanma aşamaları 
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Pelet Yakıtlı Kazanlar ve Yakma Teknolojileri 

Kazanlar; yakıtın yanması sonucu ortaya çıkan ısı enerjisini bir akışkana 

verecek şekilde imal edilmiş ve basınç altında çalışan ısı değiştiriciler olarak da 

tanımlanabilir. Kazanlar en temel haliyle Alev/Duman Borulu ve Su Borulu 

Kazanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. 

Pelet besleme sistemleri kazana veya ocağa beslenme şekline göre 

prensipte üçe ayrılır; alttan beslemeli, yatay beslemeli ve üstten beslemeli (Şekil 

3a). Alttan beslemeli ve yatay beslemeli durumda pelet yakıtları yanma odasına 

alttan girerler ve dizayn şekline göre yatay veya yukarı doğru alev oluşur. 

Üstten beslemeli durumda peletler depolama tankından helezonlar yardımıyla 

ızgaraya düşerler. Böylece güç ihtiyacına göre daha hassas bir besleme elde 

edilebilir. Ancak üstten düşen peletler toz artışına ve daimi olmayan yanmadan 

dolayı yanmayan partikül oluşumuna sebep olurlar. Alttan beselemeli olan 

sistemlerde haznede yanma oluşur. Üstten beslemeli olan peletlerin yakılması 

için ise ızgaralar kullanılır. Sabit, hareketli ve açılır-kapanır olmak üzere üç 

çeşit ızgara mevcuttur ve Şekil 3b’de gösterilmiştir.  

 

 
a) Pelet yakıtların kazana veya ocağa  

    beslenme şekilleri 

 
b) Pelet yakıcı tipleri 

Şekil 3. Pelet yakıtı yakma teknolojileri 

 

Pelet Yakıtlı Kazanların Teknik İncelemesi 

Bu bölümde çeşitli firmaların üretmiş oldukları pelet kazanları ve 

bunların tasarımları ile ilgili teknik bilgiler verilecektir. 

Şekil 4’te Evergreen firmasına ait alev/duman borulu pelet kazanı 

görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi öncelikle pelet yakıtı (2) numaralı 

kısımdan günlük depoya alınmaktadır. Daha sonra buradan helezon taşıyıcılarla 

(5) ızgaraya gelmekte ve otomatik ateşleyici (9) ile yanma işlemi 
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başlatılmaktadır. Yanma odasında (8) yanan alev, etrafı su ile çevrili duman 

borularının arasından geçerek bacaya doğru yönelmektedir. Şekil 5’te ETA 

firmasına ait pelet kazanı gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi ızgarada 

ateşlenen pelet yakıtı alev oluşturmakta, oluşan alev yanma bölgesini (6) 

geçerek üst kısma çarpmakta buradan duman borularına yönelmekte ve son 

olarak bacaya yönelerek sistemi terk etmektedir. Ayrıca bu sistemde Egzos Gazı 

Resirkülasyonu ile sistemin veriminin ve emisyon performansının arttırılması 

hedeflenmiştir.  

Şekil 6’da Guntamatic firmasına ait pelet kazanı görülmektedir. Pelet 

yakıtı depolama tankından (18) pelet taşıyıcı helezon konveyörler (20) 

yardımıyla ızgaraya getirilmektedir. Izgarada ateşleyici (6) yardımıyla yanma 

işlemi başlatılmaktadır. Duman gazları şekilden de görüldüğü gibi yanma 

odasından (2) etrafı su ile çevrili duman borularına yönelmektedir. (11). Duman 

borularına yerleştirilen türbülatörler (10) sayesinde suya geçen ısı 

arttırılmaktadır. Son olarak duman gazları cebri çekme fanı (12) yardımıyla 

çekilerek sistemi terk etmektedir. Şekil 7’de WPS firmasına ait pelet kazanı 

görülmektedir. Bu sistemde diğer kazanlardan farklı olarak bir pelet brülörü 

görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi pelet yakıtının yanması sonucu oluşan 

alev duman borularına yönelmekte daha sonra sistemi terk etmedir.  

 

 
Şekil 4. Evergreen firmasına ait 

             pelet kazanı 

 
Şekil 5. ETA firmasına ait pelet kazanı 

 

Çizelge 2’de piyasada pelet kazanı üreten birtakım firmanın kazanlarıyla 

ilgili teknik veriler verilmiştir. Kazanların teknik verileri incelenirken tam 

yükleme ve kısmi yükleme olmak üzere iki grupta inceleme yapılmıştır. Dikkat 

edilirse genel olarak pelet yakıtlı kazanların verimleri %90’ın üstünde çıkmıştır. 

Kazan ısıl gücü arttıkça eksoz gazı sıcaklığının da genelde arttığı görülmektedir. 
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ÖkoFEN firmasının üretmiş olduğu kazanlar incelenirse yoğuşmalı kazanların 

yoğuşmasız kazanlara göre yaklaşık olarak %13’lük bir verim artışı sağladığı 

görülmektedir. Emisyonlar açısından incelenecek olursa genelde tam yükleme 

durumunda oluşan CO emisyonları kısmi yükleme durumunda oluşan CO 

emisyonlarına göre daha düşük seviyededir. Bunun sebebi genellikle katı 

yakıtların yüksek hava fazlalık katsayıları ile yakılması gösterilebilir. Bunun 

neticesinde oluşan CO2 emisyonlarının da tam yükleme durumunda daha fazla 

olduğu görülmüştür. Ayrıca her firmanın emisyon değerlerine ulaşılamamıştır. 

 

 
Şekil 6. Guntamatic firmasına ait pelet 

             kazanı 

 
Şekil 7. WPS firmasına ait pelet kazanı 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada; pelet yakıtı hakkında genel bilgi, pelet yakıtlı kazanlar 

hakkında genel bilgi, pelet yakıtlı kazanlarda yakma teknolojileri ve piyasada 

bulunan bazı pelet kazanı üreticilerin teknik verileriyle ilgili bilgiler verilmiştir. 

Piyasada bulunan pelet yakıtlı kazanların genellikle verimlerinin %90’ların 

üstünde olduğu görülmüştür. Pelet kazanları alttan ve üstten besleme, brülörlü 

veya brülörsüz, ızgaralı veya ızgarasız gibi birçok yakma teknolojileri ile 

yakılabilir. Bu teknolojilerin yanma verimlerini nasıl etkilediği de araştırılması 

gereken konulardan birisidir. Piyasada birçok pelet kazan üreticisi vardır ve her 

geçen gün kazan verimini arttırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bazı 

firmalar yoğuşmalı kazan sistemlerini pelet kazanlarına uygulayarak kazan 

verimlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmışlardır. Emisyonlar açısından 

bakılacak olursa, genellikle katı yakıtlar yüksek hava fazlalık katsayıları ile 

yakıldığından pelet yanmasından da CO emisyonlarının düşük olduğu 

görülmüştür.  
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PİRİNANIN BİYOYAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Mine Aksoy1, Ayşegül E.Çelik1, Mahmut Dok1 

 

1Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun 

 

ÖZET 

Pirina, zeytinin etli kısımları ve çekirdek parçalarından oluşan ve zeytinin 

zeytinyağına işlenmesi sırasında atık olarak ortaya çıkan katı maddedir. Çalışmada, 

zeytinyağı üretimi açısından dünya genelinde ilk 5 sırada yer alan, ülkemizde zeytinyağı 

üretimi sonucu oluşan ve yağ içeren pirinanın yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanım 

olanağını araştırmak amaçlanmıştır. Yapılan çalışma; pirina yağının alınması, ham pirina 

yağından biyodizel üretimi, pirina ve yağı alınmış pirinadan pelet üretimi ve yakıt 

özelliklerinin belirlenmesini içermektedir. Pirina yağından iki aşamalı asit-alkali 

transesterifikasyon yöntemiyle biyodizel üretimi gerçekleştirilmiştir. Yağı alınmış pirina ve 

karşılaştırma amacıyla yağı alınmamış pirina, pelet üretiminde kullanılmıştır. Üretilen 

peletlerin nem, kül, ısıl değer ve baca gazı emisyonları gibi kalite analizleri yapılmıştır. Yağı 

alınmış pirinadan elde edilen peletlerin CO2, NO ve NOX emisyon değerlerinin sırasıyla 

%2.4, 96 ppm ve 101 ppm; yağı alınmamış pirinadan elde edilen peletlerin CO2, NO ve NOX 

emisyon değerlerinin sırasıyla %2.4, 100 ppm ve 105 ppm olarak belirlenmiştir. Isıl 

değerleri ise yağı alınmış pirinadan elde edilen peletler için 4852 cal/g ve yağı alınmamış 

pirinadan elde edilen peletler için ise 5027 cal/g olarak saptanmıştır. Çalışmada, pirinadan 

biyodizel üretimi için uygun olmadığı ancak biyokütle kaynağı olarak değerlendirilebileceği 

sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pirina, biyodizel, pelet, kalite analizleri 

 

INVESTIGATION ON USABILITY OF OLIVE POMACE AS A BIOFUEL AND 

DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS 
 

ABSTRACT 

Olive pomace is olive oil processing waste and a solid residue consisting of oil, 

olive kernels and pulp. In this project, it was aimed to determine potential of olive pomace 

having oil content as a renewable energy resource formed as a result of olive oil processing 

in Turkey which ranks in 5th place in olive oil processing all around the world. This study 

consisted of oil extraction from olive pomace, biodiesel production from crude olive pomace 

oil, pellet production from olive pomace and de-oiled olive pomace and determination of 

quality characteristics. Biodiesel production was performed two way acid-alkaline 

transesterification method from olive cake oil. Olive pomace and de-oiled olive pomace 

were used for pellet production to compare. Quality analysis such as moisture content, ash, 

heating value and exhaust gas emissions were determined in pellets. CO2, NO and NOX 

emissions of pellets produced from de-oiled olive pomace were 2.4%, 96 ppm and 101 ppm 

respectively. CO2, NO and NOX emissions of pellets produced from raw olive pomace were 

2.4%, 100 ppm and 105 ppm respectively. Heating values of pellets produced from de-oiled 

olive pomace and raw olive pomace were determined as 4852 cal/g and 5027 cal/g 

respectively. In this study, it was concluded that olive pomace was not suitable for biodiesel 

production but it could be evaluated as biomass resource.  

Keywords: Olive pomace, biodiesel, pellet, quality analysis 
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GİRİŞ 

 

Klasik enerji kaynaklarının, diğer bir ifadeyle fosil yakıtların günden 

güne azalması, bununla birlikte enerji ihtiyacının da sürekli artması, mevcut 

enerji kaynaklarının enerji talebini karşılamasını güçleştirmektedir. Ayrıca; 

artan fiyatlar ve küresel ısınma, iklim değişikliği gibi olumsuz çevresel 

problemlerden dolayı ülkeler klasik enerji kaynaklarına bağımlı olmayıp 

alternatif enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmaya ve bu kaynakları 

kullanmaya yönelmişlerdir. Tarımsal artıklar ve orman artıkları Türkiye’ nin 

önemli enerji kaynakları arasındadır. Türkiye’ deki enerji tüketimi üretiminden 

daha hızlı arttığından, Türkiye hızla gelişen enerji ithalatçısı konumundadır. 

Tarımsal üretim esaslı iki kaynak, hasat sonrası tarlada kalan artık ve tarımsal 

ürünlerden endüstriyel ürünlere işleme sırasında oluşan atıktır (Kar ve Tekeli, 

2008).  

Zeytin, hem meyvesinin hem de artıklarının değerlendirilmesi açısından 

Akdeniz ülkeleri için son derece önemli ekonomik değere sahip bir üründür 

(Görel ve ark., 2003). Zeytinin zeytinyağına işlenmesi sırasında atık olarak 

ortaya çıkan pirina, zeytinin etli kısımları ve çekirdek parçalarından oluşan katı 

maddedir.  Her yıl açığa çıkan bir atık olması, bol miktarda bulunması, yüksek 

ısıl değere sahip olması, gıda amaçlı üretime engel olmaması gibi 

özelliklerinden dolayı pirina yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak 

çeşitli şekillerde değerlendirilebilmektedir (Çaynak ve ark., 2009).  

Zeytinden elde edilecek pirina ve yağ miktarı her ne kadar yetiştirme 

tekniğine, zeytin çeşidine ve yağa işleme vb. durumlara bağlı ise de, ortalama 

olarak 100 kg zeytinden 15-22 kg zeytinyağı ve 35-45 kg pirina elde 

edilebilmektedir (Kurtuluş, 2003). Ham pirina; yaklaşık %2-12 yağ 

içermektedir (örneğin santrifüj preslemede %1.8-6 yağ ve hidrolik preslemede 

ise %8-12 yağ), yağlı pirinadan yağ ekstraksiyonu ile yağsız pirina elde 

edilmektedir (Oktay, 2006).   
 

Çizelge 1. Türkiye Zeytin Üretim Miktarı (TÜİK) 

Yıl Ağaç Sayısı (Bin) 
Üretim (Ton) 

Sofralık Yağlık 

2011 154.610.347 550 1.200.000 

2012 157.060.554 480 1.340.000 

2013 167.029.748 390 1.286.000 

2014 168.997.130 438 1.330.000 

2015 171.991.768 400 1.300.000 

 

Türkiye’de yoğun olarak Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Ege ve 

Akdeniz kıyılarında yaygın olan zeytin üretimi, bu bölgelerdeki tarım 

işletmelerinin ana üretim dallarından birini oluşturmaktadır (Öztürk ve ark., 

2009). TÜİK zeytin üretim verilerine göre (Çizelge 1) Türkiye’ de yağlık olarak 

üretilen zeytin miktarı 2015 yılı için 1.300.000 ton olup tamamının zeytinyağına 

işlendiği düşünülürse yaklaşık 469.000-600.000 ton pirinanın açığa çıkacağı 
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demektir. Bu da, ortalama %10 yağ içeriğine sahip pirinadan 46.900-60.300 ton 

yağ ve biyodizelin elde edilebileceği anlamına gelmektedir. Tüm bunlar göz 

önüne alındığında pirinanın yenilenebilir enerji kaynağı olma potansiyeline 

sahip olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın amacı; zeytinyağı üretimi açısından dünya genelinde ilk 5 

sırada yer alan ülkemizde zeytinyağı üretimi sonucu oluşan ve yağ içeren 

pirinanın yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanım olanağını araştırmak ve 

elde edilen biyoyakıtların (biyodizel ve pelet) kalite özelliklerini incelemektir.   

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Materyal 

Çalışmada materyal olarak kullanılan pirina Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Ayvalık İlçe Müdürlüğü aracılığı ile temin edilmiştir. 

   

Yöntem  
Biyodizel ve pelet üretimine hazırlık amacıyla pirina öncelikle 

kurutulmuş ve daha sonra homojen hale getirmek için değirmende 

öğütülmüştür.  

Pirinadan yeğ elde etmek için ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır. 

Ekstraksiyon işlemi soxhlet düzeneğinde, çözücü olarak hekzan kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Ekstraksiyon sonunda hekzan rotary evaporatörde 

uzaklaştırılmış ve yağ ayrılmıştır. Yağ ayrıldıktan sonra kalan katı madde (yağı 

alınmış pirina) daha sonra pelet üretiminde kullanılmıştır. Pirinanın ve 

ekstraksiyon sonrası yağı alınmış pirinanın yağ miktarı Gerhardt-SOX 416 

otomatik yağ tayin sisteminde belirlenmiştir.  Ayrıca, pirinanın elementel 

kompozisyonu Thermo Flash 2000 elementel analiz cihazında incelenmiştir.  

Biyodizel üretimi, ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen pirina yağından 

iki aşamalı asit-alkali transesterifikasyon yöntemiyle gerçekleştirilmiştir 

(Banani ve ark., 2014).   
Pirinanın pelet olarak değerlendirilebilirliğini araştırmak için pirinadan ve 

karşılaştırma yapmak amacıyla yağ ekstraksiyonu sonrası geriye kalan yağsız 
pirinadan pelet makinesi (Zibro PM 3.0 E) kullanılarak pelet üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen peletlerin nem içeriği (NREL/TP-510-42621), 
kül içeriği (NREL/TP-510-42622), ısıl değeri (ASTM D 5865–04)  ve baca gazı 
emisyon değerleri (ECOM EN2 marka baca gazı emisyon cihazı) belirlenmiştir.  

Pirinanın yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyodizel ve pelet üretiminde 
kullanımının ekonomik olup olmadığı ekonomik analiz yapılarak belirlenmiştir. 
 
ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 

Pirina yağından biyodizel üretimi iki aşamalı asit-alkali 
transesterifikasyon yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ilk aşamada asit 
katalizör olarak H2SO4; ikinci aşamada, alkali transesterifikasyonda, katalizör 
olarak NaOH kullanılmıştır. Reaksiyon bittikten sonra reaktör içerisindeki 
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karışım ayırma hunisine alınarak biyodizel-gliserin faz ayrımı için 8 saat 
bekletilmiştir. Ancak, pirina yağından biyodizel dönüşümü gerçekleşmemiş 
olup biyodizel kalite analizleri incelenememiştir. 

Pirinada ve geriye kalan katı maddede yağ analizleri gerçekleştirilmiş 
olup pirinadan ne kadar yağ kazanıldığı hesaplanmıştır. Bunun sonucunda 
pirinadaki yağ oranının %6.08; ekstraksiyon sonucu kazanılan yağ oranının 
%4.53 ve kayıp yağ oranının %1,55 olduğu saptanmıştır.  

Pirinanın elementel analiz sonuçları incelendiğinde kuru ağırlık bazında 
%0.78 azot, %44.28 karbon, %5.80 hidrojen, %0.09 kükürt ve %49.05 oksijen 
içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Jauhiainen ve ark. (2005) yaptıkları 
çalışmada zeytin küspesinin (pirina) %1.1 azot,    %47 karbon, %5.7 hidrojen ve 
%0.1 kükürt içerdiğini saptamışlardır.   

Pirinadan katı biyoyakıt olarak üretilen peletlerin nem, kül, ısıl değer ve 
baca gazı emisyon değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.  Yağı alınmış pirindan 
üretilen peletlerin ısıl değeri (4852 cal/g) yağı alınmamış pirinadan elde edilen 
peletlerin ısıl değerine (5027 cal/g) kıyasla daha düşük olmasına rağmen,  
emisyon değerleri daha iyi bulunmuştur.  

 
Çizelge 2. Yağı alınmış ve alınmamış pirinadan üretilen peletlerin kalite özellikleri  

 
Miranda ve ark. (2012) zeytin küspesi (pirina) ve orman artıklarından 

elde edilen peletlerin karakterizasyonunu ve yanma özelliklerini incelemişlerdir. 
Yaptıkları çalışmada pirinadan elde edilen peletlerin nem, kül ve ısıl değeri 
sırasıyla %6.86, %5.55 ve 5262.48 kcal/kg olarak tespit etmişlerdir. Ayrıca 
peletlerin %16.6-18.4 O2, 2031-5559 ppm CO ve 290-371 ppm NOx emisyon 
değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışma kapsamında ekstraksiyon işleminin ekonomik olup olmadığı 
incelenmiştir. 1 litre pirina yağı elde edebilmek için 16314 g pirinanın (yaklaşık 
17 kg), 16843 mL hekzanın (çözücü, yaklaşık 17 L) gerekli olduğu ve 170.88 
kw/h elektrik enerjisi harcandığı saptanmıştır. Ayrıca, yağı alınmış ve yağı 
alınmamış pirinadan pelet üretiminin de ekonomikliği incelenmiş olup sırasıyla 
2.5 kw/h ve 2.06 kw/h elektrik enerjisi harcandığı belirlenmiştir.  

Yapılan çalışma sonucunda pirinadan yağ eldesi için uzun süreli ve 
maliyetli bir işlem (kimyasal, elektrik, işçilik, nakliye vb.) gerektiği, pirina 
yağının normal koşullarda bile donma özelliği gösterdiği ve pirina yağından 
biyodizel dönüşümü gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak pirinanın 
biyokütle kaynağı olarak kullanılmasının daha uygun bulunmuştur.  

Kalite Özellikleri 
Yağı alınmış pirinadan pelet 

üretimi 
Yağı alınmamış pirinadan pelet 

üretimi 

Nem (%) 10.9 11.8 
Kül (%) 3.5 3.3 
O2 (%) 16.1 16.0 
CO (ppm) 2763 2986 
NO (ppm) 96 100 
NOx (ppm) 101 105 
SO2 (ppm) 0 0 
CO2 (%) 2.4 2.4 
Isıl Değer (cal/g) 4852 5027 
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ÖZET 

Bu çalışmada Ulva Lactuca biyokütlesinin hidrotermal sıvılaştırılmasında H2O 

(su) ile birlikte organik çözücüler olan CH3OH (metanol) ve C2H5OH (etanol) etkisi 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organik çözücü etkisi, hidrotermal sıvılaştırma, HTL, yosun, 

biyokütle, makroalg 

 

INVESTIGATION OF THE SOLVENT EFFECT ON THE HYDROTHERMAL 

LIQUEFACTION OF MACRO ALGAE Ulva lactuca 

 

ABSTRACT 

In this study, the effect of H2O (water) and organic solvents CH3OH (methanol), 

and C2H5OH (ethanol) on the hydrothermal liquefaction of Ulva Lactuca biomass were 

investigated. 

Keywords: Organic solvent effect, hydrothermal liquefaction, HTL, algae, biomass, 

macroalgae 

 

GİRİŞ 

 

Enerjiye olan talep, dünya nüfusunun yükselmeyi sürdürmesi ve gelişen 

ülkelerde hayat standartlarının iyileştirmek istenmesinden dolayı sürekli artış 

göstermektedir. Günümüzde, enerjiye olan talebin %65 gibi hatırı sayılır bir 

kısmı ulaşılabilirlik ve kullanıma uygunluk sebebiyle petrol, doğal gaz gibi fosil 

yakıtlar ile karşılanmaktadır. Fosil yakıtların üretiminin, kısa vadede zirve 

noktalarına ulaşacağı ama sonraları düşmeye başlayacağı yapılan çeşitli 

araştırmalar ile ortaya konulmuştur (Veziroğlu ve ark., 2008). 

Karbon esaslı fosil yakıtların (petrol, gaz ve kömür) ve CO2 

emisyonlarını azaltmak için gösterilen çabanın yetmemesi yeni nesil yakıtlara 

yönelme sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacın sonucunda alternatiflerden 

biri hammadde olarak doğada bol bulunan ve ucuz olarak temin edilen 

biyokütlelerin kimyasal dönüşümü ile yakıt elde edilmesidir (Singh ve ark., 

2014). 

Termokimyasal dönüşüm metotlarından biri olan Hidrotermal 

Sıvılaştırma (HTL) işleminde biyokütle örneği yüksek basınç ve sıcaklık 

altında, basınca dayanıklı kaplar kullanılarak su içinde reaksiyona sokulur. Bu 

mailto:mgedikbas@hotmail.com
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işlemle, biyokütlenin yapısındaki biyopolimerik yapılar parçalanarak sıvı 

bileşenlere dönüşür. HTL yöntemiyle suyun dışında çeşitli organik çözücüler 

kullanılarak yapılan çalışmalarda biyoyakıt (biooil) veriminin organik çözücüler 

varlığında önemli ölçüde yükseldiği literatürde rapor edilmektedir (Anastasakis 

ve ark., 2014). 

Yosun gibi nem yoğunluğu yüksek hammaddelerin termokimyasal 

dönüşümünde Hidrotermal Sıvılaştırma (HTL) yönteminin önemli avantajları 

vardır ve bu yüzden son yıllarda ilgi çekmektedir. Ulva Lactuca “deniz marulu” 

olarak bilinen bir deniz yosunudur. Artan su kirliliğine paralel şekilde liman ve 

sahillerde su yosunları büyük yığınlar oluşturarak hem görsel/çevresel kirliliğe 

hem de limanların kullanımında sıkıntı yaratmaktadır. Doğal olarak nemli bir 

biyokütle türü olan makroalglerin HTL uygulamaları son yıllarda artan bir 

ilgiyle takip edilmektedir (Dede ve ark., 2011). 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Biyokütle örneği olarak seçilen Ulva Lactuca (UL), Samsun şehir 

merkezi deniz kıyısından toplanarak literatüre uygun şekilde saf su ile yıkandı, 

etüvde 75 °C’de 24 saat kurutuldu ve öğütüldü. 125-250 μm arası tanecik 

boyutuna sahip UL numunesi 300 °C’de 1:6 UL:su/çözücü oranında 15 dk süre 

ile paslanmaz çelik otoklav içinde hidrotermal sıvılaştırma işlemine tabi tutuldu.  

Süre sonunda oda sıcaklığına soğutulan otoklavdan katı üzerinde biriken 

sıvı ürün alındı. Sıvı kısım (C2H5)2O (dietil eter) ile ekstrakte edildi ve daha 

sonra eter fazı susuz Na2SO4 ile kurutuldu. Kurutma işlemi son olarak 

evaporatör kullanılarak eter giderimi sağlandı. Bu işlem sonucunda elde edilen 

ürün biooil olarak etiketlendi. Literatüre uygun şekilde sırasıyla H₂O ve 

CH3OH, C2H5OH organik çözücüleriyle bu işlemler tekrarlandı. Çalışmalarda 

oluşan biooil miktarları, bio-oil verimleri olarak kaydedildi (Karagöz ve ark., 

2005). 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Yukarıda belirtildiği şekilde sürdürülen deneysel çalışmalar sonucu 

kaydedilen bio-oil verimleri Şekil 1’deki grafikte gösterilmektedir. Sonuçlara 

göre elde edilen bio-oil verimleri üzerine çözücü etkisinin küçükten büyüğe 

doğru H2O (%8) > CH3OH (%36) > C2H5OH (%45) şeklinde olduğu tespit 

edilmiştir. Kullanılan çözücülerin polaritelerinin aynı sırada azaldığı dikkate 

alındığında, bio-oil veriminin çözücü polaritesiyle ters orantılı olarak değiştiği 

anlaşılmaktadır.  
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ÖZET 

Bu çalışmada pazar atıklarından hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile 

biyokömür üretimi ve elde edilen biyokömürden su buharı gazlaştırmasıyla hidrojen 

eldesi amaçlanmıştır. Hidrotermal karbonizasyon işlemi farklı sıcaklık (175, 200, 225 

ve 250 °C) ve sürelerde (15, 30, 60 ve 120 dakika) gerçekleştirilmiştir. Enerji 

verimlerine göre biyokömür üretimi için optimum karbonizasyon koşulu, 200 °C 

sıcaklık 30 dakika bekleme süresi olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, 

optimum koşulda elde edilen biyokömürden ısıl ve katalitik su buharı gazlaştırması 

yöntemiyle hidrojen gazı elde edilmiştir. Su buharı gazlaştırma prosesi, 850 °C’de 

gerçekleştirilmiştir. Katalizör olarak dolomit ve yosun külü kullanılmıştır. Termal 

gazlaştırmada elde edilen hidrojen verimi 1355ml H2/g biyokömürdür. Katalizör olarak 

yosun külü ve dolomitin kullanılması ile elde edilen H2 gazının verimleri ise sırasıyla 

1745 ve 1786 ml/g biyokömür’dür. 

Anahtar Kelimeler: Biyokömür, hidrotermal karbonizasyon, hidrojen gazı, su buharı 

gazlaştırılması 

 

PRODUCTION OF BIOCHAR VIA HYDROTHERMAL CARBONIZATION 

FROM MUNICIPAL SOLID WASTES AND STEAM GASIFICATION OF 

BIOCHAR 

 

ABSTRACT  

In this study, it was aimed the production of biocoal from food wastes by 

hydrothermal carbonization and production of hydrogen from biocoal by steam 

gasification. Hydrothermal carbonization process was carried out at different 

temperatures (175, 200, 225 ve 250 °C) and reaction times (15, 30, 60 ve 120 min.). For 

biocoal production, the temperature of 250 °C and the reaction time of 30 min. were 

determined as optimum hydrothermal carbonization condition. In second group 

experiments, production of hydrogen from biocoal obtained under optimum condition 

was studied via thermal and catalytic steam gasification. Steam gasification was carried 

out at 850 °C. Dolamite and algae ash were used as catalyst. In case of thermal 

gasification, hydrogen yield was 1355ml H2/g biocoal. In catalytic gasification, 

hydrogen yields were 1745 ve 1786 ml/g for dolamite and algae ash, respectively.  

Keywords: Biocoal, hydrothermal carbonization, hydrogen, steam gasification 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyokütleden biyoyakıt 

elde edilmesi konusunda dünyada yoğun bilimsel çalışmalar devam 

etmektedir.Termokimyasal ve biyokimyasal yöntemler ile biyokütleden katı, 

sıvı ve gaz yakıtlar elde edilebilmektedir. Biyokütlenin termokimyasal 

yöntemlerle yakıt ve kimyasallara dönüştürülmesinde, en önemli teknik sorun 

biyokütlenin homojen olmaması, mevsimsel olması, depolama zorluğu gibi 

sorunlardan kaynaklanır. Her tür biyokütlenin tek başına veya fosil yakıtlar ile 

birlikte aynı yakma veya gazlaştırma tesisinde işlenebilmesi için homojen bir 

yapıya dönüşmesi önemlidir. Biyokütlenin stabil, enerji yoğun katıya 

dönüştürülmesinde düşük sıcaklıklarda iki farklı termokimyasal proses 

uygulanır, kuru ve yaş prosesler. Kuru proses, “torrefaction” olarak adlandırılır 

ve kuru biyokütlenin düşük sıcaklıkta pirolizidir. Yaş proses, düşük sıcaklıkta 

gerçekleştirilen hidrotermal prosestir ve “hidrotermal karbonizasyon” olarak 

adlandırılır. Son yıllarda, hidrotermal karbonizasyon (HTK) yöntemiyle 

biyokömür eldesine ilişkin çalışmalar önem kazanmıştır. Özellikle su içeriği 

yüksek biyokütleler için, kurutma adımı gerektirmediğinden enerji verimli bir 

prosestir. Düşük sıcaklıklarda (150-275 ºC) ve kendiliğinden oluşan basınç 

altında gerçekleştirilir. Elde edilen ürünler gazlar, suda çözünür organik ve 

inorganik kimyasallar içeren sulu çözelti ve biyokömürdür. Diğer 

termokimyasal proseslerin tersine HTK egzotermik bir prosestir ve enerjik 

olarak daha çok tercih edilir (Funke ve Ziegler, 2011, Stemann ve Ziegler, 

2011). Son yirmi yıldır literatürlerde, hidrotermal karbonizasyonla ilgili pek çok 

çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda incelenen biyokütlelerin bazıları, 

fermantasyon yan ürünü (Hielmann ve  ark., 2011) ,evsel atıksu (Berge N ve 

ark.,2011), mısır silajı (Mumme ve  ark.,2011),domuz gübresi (Cao ve 

ark.,2011), evsel katı atık (Liu ve ark.,2013), cibre (Pala M ve ark., 2014) , vb 

atıklardır. Birçok çalışmada, biyokömürün kalite ve kimyasal bileşiminin esas 

olarak hammadde ve sıcaklığa bağlı olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmalarda, 

sıcaklık ve sürenin artışıyla biyokömürün enerji yoğunluğu artmakta ancak 

verim azalmaktadır. Genellikle kütlesel verim %45-70 civarında olup, 

biyokömürün kalori değeri biyokütlenin kendisinden çok daha fazladır. 

Biyokütledeki inorganik içerikler, sıcak suda çözündüğünden, biyokömürün kül 

içeriği de hammaddeden düşüktür. Elde edilen biyokömürün kül içeriğinin 

düşük olması, gazlaştırma reaktöründe kül erimesinden kaynaklanan 

kabuklanma ve tıkanma sorunlarını da azaltacaktır (Tremel ve ark., 2012).  

Günümüzde halihazırda fosil yakıtlardan hidrojen üretimi için 

kullanılmaktadır. Gazlaştırma vasıtası olarak, hava, hava/su buharı veya su 

buharı kullanılır. Gazlaştırıcı olarak su buharı kullanılması buhar reforming, su-

gaz değişim reaksiyonu nedeniyle elde edilen gazın hidrojence zengin olmasını 

sağlar. Son yıllarda yenilenebilir kaynak olarak biyokütlenin gazlaştırılması 

üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, biyokütlenin tek 

başına veya linyit ile beraber gazlaştırılması üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır 
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(Duman ve ark., 2014; Dulger  ve  ark.,2014; Erlach ve ark.,2012; Funke ve 

ark.). Ülkemizde de biyokütle gazlaştırılması üzerine TUBITAK Enerji  

Enstitüsü tarafından yürütülen “Kömür ve Biyokütle Karışımlarının 

Gazlaştırılması” üzerine projeler mevcut olup, bu projeler kapsamında pilot 

tesisler kurulmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, biyokütlenin homojen 

olmaması ve yoğunluğunun kömüre göre daha düşük olması dolayısıyla var 

olan gazlaştırma sistemlerinde sorunlara neden olur. Her tür biyokütlenin ayni 

gazlaştırma tesisinde işlenebilmesi için homojen bir yapıya dönüşmesi 

önemlidir. Gazlaştırmada biyokütle yerine biyokömürün kullanılmasının birçok 

avantajı vardır. Öncelikle biyokömür, biyokütleye göre daha enerji yoğun bir 

hammaddedir. Gazlaştırıcıda besleme sistemini değiştirmeksizin tek başına veya 

kömür ile homojen bir şekilde karıştırılabilerek beslenebilir. Biyokütle 

gazlaştırılmasındaki önemli sorunlardan biri de, biyokütlenin alkali içeriğinin 

yüksek olmasından dolayı, gazlaştırma reaktöründe kül erimesinden 

kaynaklanan kabuklanma ve tıkanmaların olmasıdır. Bu çalışmada, biyokömür 

eldesi için uygulanacak hidrotermal karbonizasyon prosesinde biyokütledeki 

inorganik içeriklerin bir kısmı kritikalti su koşullarında çözünerek suya 

geçtiğinden elde edilen biyokömürün kül içeriği düşüktür. Nitekim, HTK 

prosesiyle elde edilen biyokömürün sürüklemeli akış gazlaştırıcılarda linyit 

kömürü yerine kullanılabileceği ileri sürülmüştür (Tremel ve ark., 2012). Ayrıca 

gazlaştırmada biyokömür kullanılması, gazlaştırma prosesinde sorun yaratan 

katran oluşumunu azaltacaktır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Deneylerde kullanılan Pazar atıkları Bornova Belediyesi pazar yerinden 

temin edilmiştir. Atıkların içinde bulunan küçük boyutlu inorganik maddeler 

laboratuvarda elle ayrıldıktan sonra parçalayıcı ile ortalama 5 cm büyüklüğünde 

parçalanmıştır. Bu atıkların bazı özellikleri Çizelge 1 de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Pazar atıklarının bazı özellikleri 

Katı Madde (% ag.) 
Katı Maddenin Özellikleri 

Kül (% ag.) Uçucu Madde (% ag.) Sabit Karbon (% ag.) Kalori (MJ/kg) 

14 6,2 66,6 27,2 18,5 

 

Hidrotermal karbonizasyon (HTK) denemeleri 100 mL lik çalkalamalı 

tip otoklavda gerçekleştirilmiştir.  Her bir deneyde, 50 gr öğütülmüş sulu atık 

kullanılmıştır. HTK deneyleri 175, 200, 225 ve 250 °C sıcaklıklar ile 15, 30 ,60 

ve 120 dakikalık zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon 

sonunda, reaktör oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra vana açılarak 

reaktör içindeki gaz atmosfere salınmıştır. Reaktör içeriği, filtre kağıdından 

vakum filtrasyonu ile süzülerek katı kısım (biyokömür) süzüntüden ayrılmış ve 

105 °C’lik etüvde 24 saat kurutulduktan sonra tartılarak biyokömür verimi 

hesaplanmıştır. 
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Biyokömürlerin enerji verimi aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır: 

 
Enerji verimi = Kütle verimi x (biyokömür ısıl değeri / atık ısıl değeri) 

 

Su buharı gazlaştırma deneylerinde HTK ile elde edilen biyokömür, 

dikey gazlaştırma reaktöründe buhar/azot gazı karışımı altında 850 °C de 

katalizörlü ve katalizörsüz ortamda yapılmıştır. Katalizör olarak dolomit ve 

yosun külü biyokömüre % 20 oranında karıştırılmıştır. Elde edilen gazın 

bileşimi GC/FID/TCD cihazı ile tayin edilmiştir.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Biyokömür Eldesi 
HTK denemelerinde sıcaklığın etkisini incelemek için denemeler 175, 

200, 225 ve 250 °C de 30 dakikalık reaksiyon süresi ile gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen biyokömürler sırasıyla BK1, BK2, BK3 ve BK4 olarak 

adlandırılmıştır. Şekil 1’den de görüldüğü gibi sıcaklığın biyokömür verimi 

üzerine etkisi büyüktür; sıcaklığın 175 ºC den 200 ºC ye yükselmesiyle 

biyokömür verimi  %28 den %37’e artmıştır. Ancak 225 ºC nin üzerindeki 

sıcaklıklarda biyokömür verimi azalmıştır. Reaksiyon süresinin etkisinin 

incelenmesinde, HTK deneyleri 200 °C de 15, 30, 60 ve 120 dakika sürelerde 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen biyokömürler sırasıyla BK2-15, BK2, BK2-60 

ve BK2-120 olarak adlandırılmıştır. Pazar atıklarından HTK deneyleri 

sonucunda elde edilen biyokömürlerin verimi üzerine sıcaklık ve reaksiyon 

sürelerinin etkisi toplu olarak Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’den de 

görüldüğü gibi denenen reaksiyon süreleri için sürenin biyokömür verimine 

önemli bir etkisi olmadığı gözlenmiştir.  

Hidrotermal karbonizasyonda enerji verimleri ise sıcaklığın 175 ºC den 

200 ºC ye yükselmesiyle %34 den %39’a yükselmiş, HTK deney sıcaklığının 

daha da artmasıyla enerji veriminde fazla bir değişim olmamıştır. 

Şekil 1. Hidrotermal karbonizasyonda sıcaklığa ve süreye bağlı olarak biyokömür             

              verimi değişimleri 
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Sekil 2. Hidrotermal karbonizasyonda sıcaklığa bağlı olarak enerji verimi değişimleri 

 
Çizelge 2. Pazar atıkları ve atıklardan farklı sıcaklıklarda elde edilen biyokömürlerin 

                  bazı özellikleri 

 Atık BK1 BK2 BK3 BK4 

C, % 45.68 54.55 60.65 63.02 66.24 

H, % 5.77 5.73 5.28 5.17 5.15 

N, % 2.26 3.17 3.25 2.99 3.31 

S, % 0.13 0.11 0.10 0.06 0.04 

O, % 39.92 31.92 26.11 24.45 20.59 

HHV*, MJ/kg 18,5 22,4 24,6 25,4 26,9 

  *Üst ısı değeri 

 

HTK sıcaklığı elde edilen biyokömürlerin özelliklerine de etki etmiştir. 

Çizelge 2’den görüldüğü gibi reaksiyon sıcaklığının artışıyla biyokömürlerin 

karbon içeriği artmakta, oksijen içeriği azalmaktadır. Karbon içeriğindeki artışa 

paralel olarak biyokömürlerin ısıl değerleri de artmaktadır. Biyokömürlerin kül 

içeriği de atığın kendisinden daha düşük kül içeriğine (%4,3-4,6) sahiptir. HTK 

sırasında atığın kütlesi azalmasına rağmen kül içeriğinin atıktan düşük olması, 

HTK sırasında, atıktaki inorganik maddelerin suda çözündüğünü 

göstermektedir. Reaksiyon süresinin ise biyokömür özelliklerine fazla bir etkisi 

olmamıştır. 

Elde edilen biyokömürler, Van-Krevelen diyagramından da (Şekil 3) 

görüldüğü üzere linyit kömürü özelliklerine sahiptir. 
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Sekil 3. Biyokömürlerin Van-Krevelen diyagramındaki konumları 

 

Su Buharı Gazlaştırması 

200 °C sıcaklık ve 30 dakika reaksiyon süresinde gerçekleştirilen HTK 

denemesinden elde edilen biyokömür buhar/azot gazı karışımı altında 850 °C de 

katalizörlü ve katalizörsüz ortamda gazlaştırılmıştır. Kullanılan her iki katalizör 

de alkali tuz özelliğindedir. Gazlaştırma sonucu elde edilen gaz ürün verimleri 

Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 4’ten görüldüğü üzere en yüksek hidrojen gazı 

verimi dolomit katalizörü kullanımıyla elde edilmiştir. Yosun külü de dolomit 

kadar aktivite göstermiştir.  
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Sekil 4. Katalizörlü ve katalizörsüz ortamda biyokömür gazlaştırılmasından elde edilen 

              gaz verimleri  

 
SONUÇ 

 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, yüksek su içeriğine sahip pazar 

atıklarından hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile linyit kömürü özelliğinde 

biyokömür elde edilmiştir. Elde edilen biyokömürün bol ve ucuz olarak 

bulunabilen katalizörler ile gazlaştırılması ile yüksek verimle hidrojen üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada farklı cinsteki atık tekstil liflerinden (pamuk, yün, polyester, 

akrilik, akrilik/yün ve polyester/pamuk karışımları) farklı sıcaklıklarda (300- 400 °C) 

piroliz yoluyla biyokömür eldesi çalışılmıştır. Elde edilen biyokömürlerin yakıt 

karekteristikleri kısa ve elementel analiz ile tayin edilmiştir. Saf polyesterin biyokömür 

üretimi için uygun olmadığı saptanmıştır. Diğer çalışılan lif türleri için en uygun piroliz 

sıcaklığı 300 °C ve 350 °C olarak belirlenmiştir. Elde edilen biyokömürler düşük kül 

(<%1)  ve kükürt (<%0,05) içeriğine ve linyite eşdeğer ısı değerine sahiptir. Akrilik lif 

dışında diğer liflerden elde edilen biyokömürler azot içermemektedir. Sonuç olarak 

tekstil atıklarından elde edilen biyokömürler düşük emisyonlu çevre dostu bir yakıt 

olarak kömür yerine kullanılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Biyokömür, tekstil atıkları, geri kazanım 

 

OBTAINING BIOCHAR FROM TEXTILE WASTES 

 

ABSTRACT  

In this study, biocoal production from different type of waste fabrics (cotton, 

wool, viscon, polyester, polyester/cotton blends and acrylic) by pyrolysis at different 

temperatures (275 to 400 °C) was investigated. Fuel properties of biocoals were 

characterized by proximate and ultimate analysis. It was observed that viscon and 

polyester were unsuitable feedstock for biocoal production. For the other waste fabrics, 

the pyrolysis temperatures of 300 °C and 350 °C were determined as optimum. Biocoals 

produced had low ash(<%1), sulfur (<%0,05) contents and calorific value that of the 

lignite. In addition, biocoals, except produced from acrylics, contained no nitrogen. It 

was concluded that the biocoals produced from waste fabrics can be used as a solid fuel 

with low gas emissions instead of coal.  

Keywords: Biocoal, waste fabrics, recycling 
 

 

GİRİŞ 

 

Dünya nüfusundaki artışa bağlı olarak tekstil malzemelerinin tüketiminde 

son yıllarda önemli bir artış olmuştur (Fletcher, 2008, Wang, 2006). 2014 

yılında dünyadaki lif tüketimi 89,4 milyon tondur (The Global Fiber Market, 

2014) ve 2025 yılında 130 milyon ton seviyelerine ulaşması beklenmektedir 

(Qin, 2014). Dünya pazarına bakıldığında polyester ve pamuğun baskın 

konumda olduğu görülmektedir. 2014 yılı itibariyle dünya lif üretiminin %63’ü 

sentetik lifler olup, bunun %82’lik bölümünü polyester lifleri oluşturmaktadır. 
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Pamuk ikinci en önemli lif olup, tüm lifler içerisinde %29’luk bir orana sahiptir 

(The Global Fiber Market, 2014). Diğer yandan tekstil üretim süreçlerinde 

büyük miktarda doğal kaynak ve toksik kimyasal kullanımı ve açığa çıkan CO2 

emisyonu nedeniyle tekstil üretimi çevreye zarar veren bir süreçtir. Buna ek 

olarak da her yıl milyonlarca ton tekstil atığı açığa çıkmaktadır (Eser ve ark., 

2016). 

Bu atiklarin ancak %13-15 nin geri dönüstürülmekte kalan kisim ise 

deponi sahalarina gönderilmekte veya yakilarak yok edilmektedir (Allwood ve 

ark., 2006, Vadicherla ve Saravanan, 2014). Tekstil Geri Dönüşüm Kurumu 

(Council for Textile Recycling – CTR) dahil bir çok organizasyon, tekstil 

atıklarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla çalışmaktadır ve 2037 yılına 

gelindiğinde çöplüklerde hiç tekstil atığı olmamasını hedeflemektedir 

(Vadicherla ve Saravanan, 2014). 

Türkiye’ye bakıldığında, ülkenin en önemli sanayi dallarından olan tekstil 

ve hazır giyim üretimi sırasında yüksek oranda atık ortaya çıkmaktadır. Tekstil 

üretimi sırasında ortaya çıkan endüstriyel tekstil atıkları 590.000 ton/yıl 

seviyelerindedir. Evsel kullanım sonrası ortaya çıkan tekstil atıkları da yaklaşık 

aynı miktardadır (564.657 ton/yıl). Toplamda 1.155.000 ton/yıl tekstil atığı geri 

dönüştürülebilir niteliktedir (Urhan, 2015). Türk tekstil firmalarının %62'sinin 

teleflerini sattığı, %17'sinin kendi üretim alanlarında değerlendirdiği ve 

%16'sının çöplük alanlarına döktüğü saptanmıştır. Çöplüklere dökülen tekstil 

teleflerinin yıllık ekonomik değeri 100 milyon TL'nin üzerindedir. Ülkemizde, 

atıkların önemli bir bölümünün değerlendirilmeden atılması ve değerlendirilen 

atıkların da ekonomik değeri düşük ürünlerde kullanılması şeklinde önemli bir 

sıkıntı bulunmaktadır. 

Tekstil atiklarinin termokimyasal yöntemler ile yakit ve kimyasallara 

dönüstürülmesine iliskin literatürde sadece iki calismaya rastlanmistir. Bu 

calismalar keten ve kenevir tekstil atiklarindan kimyasal ve fiziksel aktivasyon 

prosesleri ile yüksek yüzey alanina sahip aktif karbonlarin üretilebilecegini 

göstermistir (Williams ve Reed, 2006, Williams ve Reed, 2006). 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Deneylerde tekstil atığı olarak,  polyester (PES), pamuk (CO), yün (WO), 

akrilik (PAN), polyester-pamuk ve akrilik-yün elyafları kullanılmıştır. 

Biyokömür eldesi deneylerinde sabit yataklı paslanmaz çelik dikey reaktör   

(V=1 L) kullanılmıştır. Deneylerde yaklaşık 2 cm boyutuna kesilmiş 15-25 gr 

elyaf reaktöre yüklendikten sonra, reaktör içeriği azot gazı altında 5 °C/dk 

ısıtma hızıyla istenilen reaksiyon sıcaklığına ısıtılmış ve bu sıcaklıkta 30 dak 

bekletilmiştir. Deneyler sırasında oluşan uçucu maddeler azot gazı (25 ml/dk) 

ile reaktörden süpürülerek buzla soğutulan cam yoğuşturma kapanlarından 

geçirilerek sıvı ürünün bu kapanlarda yoğuşarak toplanması sağlanmıştır. 

Yoğuşmayan uçucu ürünler ise kontrollü bir şekilde atmosfere verilmiştir. 

Deney sonunda reaktör azot gazı altında oda sıcaklığına soğutulmuş ve reaktör 
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içindeki katı ürün alınarak biyokömür olarak tartılmıştır. Deneyler, 300 ºC, 350 

ºC ve 400 ºC sıcaklıklarında gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Tekstil atıklarından elde edilen biyokömürlerin kütle verimi üzerine 

sıcaklığın etkisi Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi, akrilik ve 

akrilik-yün elyafları dışında, sıcaklığın artmasıyla biyokömür verimi düşmüştür. 

300 °C’de PES den elde edilen piroliz katısı verimi çok yüksek görünse de 

kömürleşmiş bir yapı elde edilmemiştir. Bu elyaf için kömürleşmiş bir piroliz 

katısı (biyokömür) ancak 400 °C piroliz sıcaklığında elde edilmiş olup verim 

düşüktür (%25).  Diğer elyaflardan elde edilen biyokömür verimleri ise 

lignoselülozik ve hayvansal biyokütlelerden elde edilen biyokömür verimlerine 

eşdeğerdir. Literatürdeki çalışmalardan elde edilen biyokömürlerden farklı 

olarak tekstil atıklarından elde edilen biyokömürlerin kül içeriği çok düşük      

(<%1) ve kükürt içerikleri ölçüm sınırının altındadır. Çizelge 1’den görüldüğü 

gibi pamuk ve pamuk-polyester karışımlarından elde edilen biyokömürlerin azot 

içeriği de çok düşüktür.  

Elde edilen biyokömürler Van-Krevelen diyagramından da (Şekil 2) 

görüldüğü üzere linyit ve bitümlü kömür özelliklerine sahiptir. Ancak belirtmek 

gerekir ki, akrilik ve akrilik-yün karışımlarından elde edilen biyokömürlerin 

kütlesel verimleri ve kalori değerleri yüksek olmasına ve Van-Krevelen 

diyagramında bitümlü kömür bölgesinde olmasına rağmen bunların azot içeriği 

çok yüksektir ve yanma sırasında yüksek NOx emisyonlarına neden 

olacağından yakıt olarak kullanılması uygun olmayacaktır.  

 

 
Sekil 1. Tekstil atıklarından farklı sıcaklıklarda elde edilen biyokömür verimleri 
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Çizelge 1. Tekstil atıklarından farklı sıcaklıklarda elde edilen biyokömürlerin bazı 

özellikleri 
 CO PES:CO (1:1) PES:CO 

(0,33:0,67) 

PAN PAN:WO (1:1) 

 300 350 300 350 300 350 300 400 300 400 

Elementel Bileşimi, % 

C 70.24 71.93 64.54 65.26 64.88 69.32 65.61 70.19 71.03 69.90 

H 5.08 4.85 4.07 4.11 4.27 3.91 4.89 4.98 5.19 4.37 

N 0.57 0.62 0.14 0.33 0.52 0.43 21.64 21.08 22.88 21.80 

S - - - - - - - - - - 

O 24.11 22.6 31.25 30.3 30.33 26.34 7.86 3.75 0.9 3.93 

HHV*, 

kcal/kg 

6626 6804 5756 5849 5862 6229 6577 7088 7281 6885 

 *Üst ısı değeri 

 

 
                    Şekil 2. Biyokömürlerin Van-Krevelen diyagramındaki konumları  

                                 (o: PAN, ◊: CO, □: PES/CO) 

 

SONUÇ 

 

Pamuk ve Pamuk/Polyester elyaf atıkları, 300 -350 °C de piroliz işlemiyle 

biyokömüre dönüştürülerek düşük emisyonlu çevre dostu bir yakıt olarak kullanılabilir. 

Akrilik ve akrilik-yün elyaf atıklarının ise piroliz işlemiyle biyokömüre dönüştürülmesi 

yüksek azot içerikli biyokömür eldesinden dolayı uygun değildir. Ancak bu atıklardan 

elde edilen biyokömürlerdeki yüksek azot polariteyi değiştirdiğinden, bu biyokömürler 

bazı iyonlar için adsorbent olarak kullanılabilir.   
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ÖZET 

Bu çalışmada ayçiçeği sapının hidrotermal karbonizasyonu sonrası NaOH ile 

etkileştirilerek elde edilen aktif karbonun sulu ortamdan Metilen Mavisinin giderimi 

amacıyla kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Metilen Blue Adsorpsiyonu, hidrotermal karbonizasyon, HTC, 

hidrokok, ayçiçeği sapı, aktif karbon 

 

METHYLENE BLUE ADSORPTION ON ACTIVE CARBON OBTAINED 

FROM SUNFLOWER STALK BIOMASS PREPARED BY HYDROTHERMAL 

CARBONIZATION AND SODIUM HYDROXIDE ACTIVATION PROCESS 

 

ABSTRACT 

In this study, we investigated the usability of the activated carbon obtained from 

sunflower stalk biomass prepared by hydrothermal carbonization and sodium hydroxide 

activation process on Methylene Blue removal from an aqueous media.  

Keywords; Methylene blue adsorption, hydrothermal carbonization, HTC, hydrochar, 

sunflower stalk, activated carbon 
 

 

GİRİŞ 

 

Biyokütlenin termokimyasal dönüşüm yöntemlerinden biri olan 

Hidrotermal Karbonizasyon (HTC) yöntemi temel olarak yüksek basınca 

dayanıklı kapalı bir kapta su içinde biyokütlenin 180-250 °C sıcaklık ve bu 

sıcaklıkta kendiliğinden oluşan yüksek basınç altında muamele edilmesi 

şeklinde uygulanmaktadır (Aydıncak, 2012). Bu işlem sonucunda ele geçen kok 

ürünü hidrokok (hydrochar) olarak adlandırılır (Xue ve ark., 2012). 

Hidrokok’un NaOH beraberinde 700 °C’de inert atmosferde tutulmasıyla aktif 

karbon (AC) elde edilmektedir. AC en popüler ve yaygın kullanılan 

adsorbanlardan biridir. Boyalar arasında metilen mavisi (MM) çeşitli 

sektörlerde yaygın kullanımı ve adsorbanların boya adsorpsiyon yeteneği 

ölçümü için model bileşik olarak kabul edilmektedir (Islam ve ark., 2015). Bu 

nedenle çalışmamızda ayçiçeği sapı kullanılarak elde edilen aktif karbonun 
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boyar madde gideriminde kullanılabilirliği MM adsorpsiyonu model alınarak 

incelenmiştir.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Ayçiçeği sapı ham malzeme olarak elde edildi ve öğütüldü. 250-500 µm 

arsındaki tanecik boyutu üzerinde çalışıldı. 0,5 g ayçiçeği sapı 10 mL su ile 

karıştırıldı ve paslanmaz çelik otoklava ilave edildi. 1000 psi’lik basınçta 200 

°C’de 5 saat tutuldu. Reaktör daha sonra oda sıcaklığına kadar soğutuldu ve katı 

ürün süzülüp alındı. Etüvde 80 °C’de 12 saat kurutuldu.  

Modifiye hydrochar yapmak için; hydrochar/NaOH oranı 1/3, oranında 

karıştırıldı ve paslanmaz çelik otoklava ilave edildi (Islam ve ark., 2015). İnert 

atmosferde 1 saat 700 °C’de tutuldu. Reaktörden alınan katı madde deiyonize su 

ile pH=7 olana kadar yıkandı ve etüvde 80 °C’de kurutuldu. MM stok 

çözeltisinden (25 mg/L) 10 mL alarak 25 mL’ye seyreltildi ve böylelikle 10 

ppm’lik MM çözeltisi elde edildi. Falcon tüpte hazırlanan bu çözelti üzerine 0,1 

g modifiye hydrochar eklendi. Karışım 1 saat karıştırıldı. 2500 rpm’de 8 dakika 

santrifüjlendi. Süpernatant ayrılarak UV-Vis spektrumu kaydedildi. UV-Vis 

spektrumlarının alınmasında Agilent Cary 60 UV-Vis spektrofotometre 

kullanıldı. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan hidrokok ve bunun modifiye 

edilmesiyle elde edilen aktif karbona (AC) ait FTIR spektrumları Şekil 1’de 

verilmiştir. Kaydedilen spektrumlardan, beklentiye uygun olarak, hidrokok’un 

organik bileşenlerinin büyük ölçüde uzaklaşarak aktif karbona dönüşüm 

gerçekleştiği görülmektedir.  
 

 

 
Şekil 1. Ayçiçeği sapından elde edilen hidrokok ve aktif karbonun (AC) FTIR spektrumları 
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Şekil 2. 10 ppm MM çözeltisinin AC absorpsiyonu öncesi ve sonrasına ait UV/Vis spektrumları 

 

10 ppm MM çözeltisinin AC absorpsiyonu öncesi ve sonrasına ait 

UV/Vis spektrumları Şekil 2’de verilmiştir. MM 668 nm dalga boyu değerinde 

maksimum absorbans verdiğinden ölçümler bu dalga boyunda 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle, Şekil 2’de de 

kaydedilen spektrumlardan görüldüğü üzere, aktif karbonun %99,88 oranında 

MM absorpsiyonunu giderdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ayçiçeği sapı 

biyokütlesinin NaOH ile modifiyesi sonucu elde edilen adsorbanın boyar madde 

gideriminde başarılı bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.  

 

KAYNAKLAR 

 

Aydıncak K., 2012. Hidrotermal Karbonizasyon Yöntemiyle Gerçek ve Model 

Biyokütlelerden Karbon Nanoküre Sentezi ve Karakterizasyonu, Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Islam Md. Azharul, Tan I.A.W., Benhouria A., Asif M., Hameed B.H., 2015. 

Mesoporous And Adsorptive Properties Of Palm Date Seed Activated 

Carbon Prepared Via Sequential Hydrothermal Carbonization And 

Sodium Hydroxide Activation, Chemical Engineering Journal, 270, 187-

195.  

Islam M. Azharul, Benhouri A., Asif M., Hameed B.H., 2015. Methylene blue 

adsorption on factory-rejected tea activated carbon prepared by 

conjunction of hydrothermal carbonization and sodium hydroxide 

activation processes, Journal of the Taiwan Institute of Chemical 

Engineers, 52, 57–64. 

Xue Y., Gao B., Yao Y., Inyang M., Zhang M., Zimmerman A.R., Ro K.S., 

2012. Hydrogen peroxide modification enhances the ability of biochar 

(hydrochar) produced from hydrothermal carbonization of peanut hull to 

remove aqueous heavy metals: Batch and column tests, Chemical 

Engineering Journal, 200-202, 673-680. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894712008467
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13858947
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13858947


 

 

 



2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, 27-30 Eylül 2016, Samsun 

 
BİYOYAKITLARA BAKIŞ VE BAKANLIK AR-GE ÇALIŞMALARI 
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ÖZET  
Günümüzde ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelini yansıtmakta 

olan temel göstergelerden biri olan enerji üretimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de yıllara göre artış göstermektedir.  Ülkelerin refah seviyelerinde meydana gelen 

yükselme enerji tüketimini de artırmakta ve enerji ihtiyacında bu artışın 

karşılanabilmesi için alternatif enerji kaynaklarına yönelik araştırmalarda hız 

kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alan biyoyakıtlar ise gerek 

fosil yakıtların çevreyi olumsuz etkilemesi gerekse bu olumsuz etkilerin ortadan 

kaldırılabilmesi için yapılan harcamaların yüksek meblağlarda olması biyoyakıtların 

öneminin artmasına yol açmaktadır. Çevresel etkilerinin yanında ülkelerin enerjide dışa 

bağımlılığını azaltma ve enerji kaynaklarını çeşitlendirme istekleri, petrol fiyatlarındaki 

dalgalanmalardan kaynaklanan ekonomik krizlerin önlenebilmesi, stratejik yakıt olma 

özelliği, güvenli yakıt kabul edilmesi ve en önemlisi gıda amaçlı kullanılmayan tarım 

ürünlerinin yanında tarımsal artıkların biyoyakıta dönüştürülmesi biyoyakıtların enerji 

ihtiyacını karşılamadaki rolünü daha da arttırmaktadır. Bu çerçevede Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı,  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 

Enstitüler ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan Enerji Tarımı 

Araştırma Merkezinde Ar-Ge çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Ayrıca 

5488 sayılı Tarım Kanuna bağlı olarak çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Destek 

Programına İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda 

üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör 

tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri 2007 yılından beri desteklenmektedir. Desteklenen 

bu projeler içerisinde yıllara göre değişmekle birlikte biyoyakıtlar ile ilgili konularda 

çağrıya çıkılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Ar-Ge, biyoyakıt, TAGEM, 

 

OVERVIEW FOR BIOFUELS AND R&D ACTIVITIES OF MINISTRY 

 

ABSTRACT 

Today, energy production, which is one of the main indicators that reflect the 

economic and social development potential of the country has been increasing over the 

years in our country as well as all over the world. The increasing welfare of the 

countries resulting the increase in energy consumption and the research on alternative 

energy sources has been accelerated in order to meet this increase in energy needs. 

Located in the renewable energy sources, biofuels are gaining importance as fossil fuels 

adversely affect the environment as well as the expenditures made to eliminate these 

negative effects is in high amounts. Other than the environmental impact, the aim of the 

countries to reduce dependence on foreign sources of energy, to prevent the economic 

crisis caused by fluctuations in oil prices, strategic fuel feature, secure fuel adoption and 

most importantly the conversion of agricultural products not used as food together with 

the agricultural residues increases the  role of biofuels in meeting the energy needs. In 
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this context, R & D activities continues at a great pace in the Ministry of Food, 

Agriculture and Livestock, in the institutes of the General Directorate of Agricultural 

Research and Policies together with Energy Agriculture Research Center established 

under Black Sea Agricultural Research Institute. Moreover, R&D projects for the needs 

of the agricultural sector carried out by the universities, non-governmental 

organizations, professional associations, farmers' organizations and private sector are 

supported since 2007 under the Communiqué on Research and Development Support 

Program issued depending on the Agricultural Law No: 5488. Calls for the issues of 

biofuels are announced among these supported projects although it varies according to 

the years. 

Keywords : R&D, biofuels, TAGEM  

 

 

GİRİŞ 

 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yeralan biyoyakıtların etkin 

olarak değerlendirilmesi, bütün dünyada hızla gelişmekte ve enerji üretiminde 

yoğun olarak kullanılmaktadır.  Fosil yakıt kaynakları kullanılarak yapılan 

enerji üretiminin çevreye zarar vermesinden dolayı günümüzde kullanılacak 

olan herhangi bir enerji kaynağı çevre etkisi ile birlikte değerlendirilmektedir. 

Dünyada son yüzyılda enerji tüketimi 17 kat artarken fosil yakıtlardan 

kaynaklanan ve atmosfere atılan CO2, SO2 ve NOx gibi zararlı gazlarda aynı 

oranda artmıştır. Çevre ve hava kirliliği açısından büyük bir tehlike haline gelen 

bu durumun önüne geçebilmek için Japonya’nın Kyoto kentinde 11 Aralık 1997 

düzenlenen “Küresel Isınma” konulu toplantıya katılan ülkemiz bu toplantıda 

alınan kararları kabul ettiğini beyan etmiştir. Bu çerçevede enerji tüketim 

talebini karşılamada yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi daha da artmıştır. 

 

BİYOYAKITLARA BAKIŞ  

 

Biyoyakıtlardan enerji etmek için buna yönelik tarımsal faaliyetlerin 

artmasını gerektirdiğinden biyoenerji konusu, özellikle çiftçilerimizin gelir 

seviyelerinin yükselmesine büyük katkıda bulunacağı bir gerçektir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımla entegrasyonu ve yenilenebilir enerji 

yöntemlerinin çeşitlendirilmesiyle, enerji açığının azaltılmasında, önemli 

mesafeler kat edilecektir. Sulama, aydınlatma, ürün kurutma, makine ve 

ekipmanların çalıştırılması, sera ve hayvan barınaklarının, havalandırma, 

ısıtılması ve soğutulması gibi faaliyetlerde yoğun bir şekilde enerji 

tüketilmektedir. Tüketilen bu enerjinin elde edilmesinde ise elektrik, motorin, 

doğal gaz gibi kaynaklardan faydalanılmaktadır. Fosil yakıtların doğrudan veya 

dolaylı olarak kullanımıyla ortaya çıkan çevresel sorunların etkin bir şekilde 

önlenebilmesi ve işletme giderlerinin azaltılması için yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlanılması gerekir.   

 Dünya petrol tüketimi miktarlarına bakıldığında 2012 yılında 89,9 

milyon v/g olan tüketim % 1,5’lik artış ile 2013 yılında 91,3 milyon v/g olarak 
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kaydedilmiştir. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre ülkemizde 

2014 yılı toplam motorin türleri (motorin ve motorin diğer) tüketimi, 2013 

yılına göre %4,2 artarak yaklaşık 20,9 milyon m³; toplam benzin tüketimi 2013 

yılına göre %3,2 oranında artarak yaklaşık 2,6 milyon m³ düzeyinde olmuştur 

(Anonim 2016a).  

 AB’ye uyum süreci ve Kyoto Protokolü dikkate alındığında, ülkemizde 

biyoyakıtlara olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Avrupa Birliği normlarında 

yapılan hesaplamalara göre, 2010 yılında ülkemizde tüketilen 16,3 milyon m3 

motorine %7,75 oranında biyomotorin eklendiğinde 1.260.000 m3 

biyomotorine; 2,7 milyon m3 benzin tüketimi için ise 209 bin m3 biyoetanole 

ihtiyaç duyulacaktır. Şu anda ihtiyaç duyduğumuz toplam 1.469.000 m3 

biyomotorin ve biyoetanol miktarı Avrupa Birliğinin 2020 ve 2030 yılları için 

belirlediği projeksiyon dikkate alındığında artarak devam edecektir (Anonim, 

2010b). 2014 yılı Türkiye üretilebilir petrol rezervi 2013 yılında 296 milyon 

varil olarak kaydedilen rezerv miktarından küçük bir artış göstererek 312 

milyon varil olmuştur. Yeni keşifler yapılmadığı takdirde, mevcut üretim ve 

tüketim trendleri dikkate alındığında, kalan üretilebilir ham petrol rezervinin 

yaklaşık 17 yıllık ömrü bulunmaktadır (Anonim 2016c).  

  

BAKANLIK AR-GE ÇALIŞMALARI 

 

Ülkemizde kullanılan enerjinin birinci derecede fosil yakıtlardan 

karşılanması, petrol kaynakları bakımından kendine yeter durumda olmaması 

ve ihtiyacın % 92 sini ithalat yolu ile karşılanması petrol alımı için milyarlarca 

doların dışarıya ödenmesi nedeni ile ekonomimiz olumsuz etkilenmektedir. 

Petroldeki dışa bağımlılığı azaltmak, çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda 

bulunmak, üretimdeki en önemli gider kalemlerinden olan akaryakıt giderini 

azaltarak, ürün maliyetini düşürmek hedeflenmektedir. Bunun için ülke olarak 

alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz, bu konularda temel araştırmalar 

yürütmemiz gerekmektedir.  

 Türkiye’de biyoyakıtlar 2000’li yılların başında gündeme gelmiş ve 

üniversitelerdeki çalışmalar hızla gelişmiştir. Bu kapsamda 2008 yılında Tarım 

ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde “ Enerji Bitkileri Tarımı 

Araştırma Merkezi” kurulmuş ve ülke genelinde araştırma ve temel projeler 

yürütmekle görevlendirilmiştir.  

 Merkezin çalışmakta olduğu ve çalışmayı planladığı konular arasında;  

• Her türlü tarımsal atık ve artığın biyodizel, biyoetanol ve biyokütle olarak 

değerlendirilebilme imkânlarının araştırılması,  

• Bitkisel ve hayvansal yağlardan biyodizel elde edilmesi ve elde edilen 

biyodizelin standartlara uygunluğunun belirlenmesi çalışmaları,  

• Her türlü bitkisel materyalden biyoetanol elde edilmesi ve elde edilen 

biyoetanolün standartlara uygunluğunun belirlenmesi çalışmaları,  
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•  Dünyada enerji amaçlı olarak tarımı yapılan bitkilerin ülkemiz tarımına 

kazandırılması çalışmaları,  

• Tarımsal kaynaklı yenilenebilir enerji bakımından ülkemizin potansiyelinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar,  

• İnsan veya hayvan gıdası olarak kullanılmayan materyallerden biyoyakıt 

üreterek, biyoyakıtların gıda fiyatları üzerine baskı yapmasını engelleyecek 

çalışmalar,  

• Biyokütle elde edilen bitkilerin tarımı ve bu materyallerin briket veya 

peletlenerek yakıt olarak kullanımına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. 

 Merkez içerisinde bulunan laboratuar biyodizel, biyoetenol ve 

biyolkütle olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır. Bu laboratuarlarda 

biyoyakıtlar dışında, ıslah çalışmaları dahilinde yapılması gereken 

analizlerinde tamamına yakını yapılabilmektedir. Merkezin kurulmasıyla 

birlikte 2011 yılından itibaren biyokütle, biyoetanol konularında hazırlanan 5 

adet projeye 425.000 TL destekleme yapılmıştır. Ayrıca 5488 sayılı Tarım 

Kanuna bağlı olarak çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Destek Programına 

İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda 

üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel 

sektör tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri 2007 yılından beri 

desteklenmektedir. Desteklenen bu projeler içerisinde yıllara göre değişmekle 

birlikte biyoyakıtlar ile ilgili konularda çağrıya çıkılmaktadır. Açılan bu 

çağrılar neticesinde toplamda 10 projeye 1.950.000 TL destekleme yapılmış ve 

yapılmaya devam etmektedir (Anonim 2016 d). 

 Biyokütle ile ilgili yapılan çalışmalar öncelikle atık olarak bakılan veya 

basit şekilde değerlendirilebilecek hammaddelerin, daha değerli, enerji 

potansiyelleri yüksek ürünlere dönüşebileceği üzerine yapılmaktadır. Bunun 

neticesinde tarımsal atıklar değerli bir pazar ürününe dönüşecek, bu ise 

çiftçilere ve kırsal kesimde yaşayanlara yeni bir gelir kaynağı ve yeni istihdam 

oluşturulabilecektir.  

 Biyoetanol ile ilgili yapılan çalışmalarda ise özellikle ülkemizin önemli 

bitkisel üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tarımsal artıkların (mısır 

sapı, pamuk sapı, şeker pancarı yaprakları, buğday sapı, ayçiçeği sapı, çeltik 

sapı, çeltik kavuzu, fındık zurufu, çay tozu ve zeytin artıkları) biyoetanol 

verimliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

SONUÇ 

 

 Ülkemizde tarım genelde kurak şartlarda yapılmakta olup, yaklaşık 4,1 

milyon ha civarında da nadas alanı mevcuttur (Anonim, 2016e). Bakanlık olarak 

ülkemizin mevcut yağ açığı düşünüldüğünde önceliğimiz insan beslenmesinde 

kullanılan yağ ihtiyacı karşılamaktır. Daha sonra marjinal alanlar için beslenme 

haricinde kullanılan yağ bitkilerinden uygun olan bitkiler ile bu ihtiyaca cevap 

vermektir. Bununla ilgili olarak Ülkemizde yenilenebilir enerji bitkileri için 

gerekli hammadde ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanmasına yönelik;            
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1 milyon 900 bin hektar marjinal tarım arazisi, 4,2 milyon hektar nadas alanı ve 

şekerpancarı ile tütüne kota uygulanan araziler değerlendirildiğinde ihtiyaç 

duyulan alan fazlası ile karşılanabilir.  Bunun yanında mevcut otoyol 

kenarlarının ulaşıma engel teşkil etmeyecek şekilde bitkilerin seçilmesi ve 

gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak tarımsal faaliyete açılması ile hali 

hazırda kullanılmayan bu alanlardan faydalanılması düşünülebilir. Yukarıda 

bahsedilen alanlar marjinal olarak değerlendirildiğinde; dolaylı yoldan yağ, 

nişasta ve şeker bitkilerinin ekiliş alanlarında bir artış gözlemlenecek, gıda 

amaçlı olarak üretilen ürünlerde de açığın kapanmasına katkı sağlayacaktır. 

Sanayi için dışarına ithal edilen hammadde yurt içi kaynaklarından 

karşılanacaktır. Dışarıya hammadde ithalatı için ödenen döviz üreticilerimize 

gelir olarak dönecektir. Dolayısı ile kırsal alanda yaşayan üreticilerimizin gelir 

seviyesinde bir artış meydana gelecektir. Kırsal kalkınmanın yanı sıra istihdamı 

arttırma da etkin rol oynayacaktır. Biyomotorin ve biyoetanol için ihtiyacın 

karşılanması üretimden tüketime 180 bin kişiye dolaylı iş imkânı ve ihtiyacın 

tamamen yurt içinden karşılanması biyodizel için 250 milyon dolar, biyoetanol 

için 135 milyon dolar döviz tasarrufu anlamına gelmektedir.  

 Tarımsal üretimde çeşitliliği sağlayarak ekolojiye olumlu katkıda 

bulunulacak ve sürdürülebilir tarımsal yapı oluşturulacak, çiftçilerin en büyük 

gideri enerji ihtiyacını kendisinin üretmesini sağlanacak ve “Enerji Tarımı” 

kültürü oluşacaktır. Fosil yakıt kullanımının azalması sonucunda çevreyi 

kirleten emisyon salınımı azalacak, daha temiz ve sağlıklı bir çevre mümkün 

olabilecektir.  
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ÖZET 

Ülkemiz için sorun teşkil eden tarımsal ve fabrika atıklarının başında çay, fındık 

zurufu, çeltik sapı ve kavuzları, ayçiçeği, buğday, arpa, mısır, kolza sapı ve kamış 

gelmektedirler. Bu atıklar ülkemizde ya anız olarak değerlendirilmekte ya da çöp alanlarına 

atılarak bertaraf edilmektedir. Bu atıkların evlerde yakacak olarak değerlendirilmesini cazip 

hale getirmenin başlıca yolu ise bunların taşınması, depolanması ve sobalarda yakılmasını 

kolaylaştıracak şekil ve boyuta getirilmesine bağlıdır. 

Bu çalışmada materyal olarak, ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan çay 

fabrikası atıkları, fındık zurufu, çeltik sapı, çeltik kavuzu, ayçiçeği, buğday, mısır ve kolza sapı 

gibi atıklar kullanılmış ve bu atıkların hidrolik tip briket makinesinde briketleri yapılarak 

fiziksel analizleri belirlenmiştir. Atıklardan elde edilen briketlerde yoğunluk (kg/m3), tumbler 

testi (%) ve kırılma testleri (%) araştırılmıştır. Atıkların yoğunluk değerlerinde 535,8 kg/m3 ile 

970,4 kg/m3, tumbler test kaybı değerlerinde %4,96 ile 92,01 ve kırılma testi kaybı 

değerlerinde %0,72 ile 52,67 arasında sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında tarımsal 

atıklardan briket yapımında kaliteli biyoyakıt elde edilebilmesi için farklı tip briket yapım 

metot ve makinalarının da kullanılmasının gerekliliği ortaya konulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Tarımsal atık, briket, tumbler testi 

 

INVESTIGATIONS ON BRIQUETTE PRODUCTION FROM SOME 

AGRICULTURAL WASTES 

 

ABSTRACT  

Tea factory wastes, hazelnut hull, paddy stalk and husk, stalks of sunflower, wheat, 

maize and rapeseed are main agricultural and factory wastes being problem for Turkey. These 

wastes can be evaluated as chaff or removed by throwing to trash dumps.  The main way to 

make these wastes attractive as household fuel depends on turning them into given shape and 

size to carry, store and burning in stove easily.  

In this study, wastes such as tea factory wastes, hazelnut hull, paddy stalk and husk, 

stalks of sunflower, wheat, maize and rapeseed grown commonly in Turkey were used as 

material and physical analysis of briquettes obtained from these wastes by using hydraulic 

briquette machine were determined. Density (kg/m3), tumbler test (%) and shatter test (%) 

were performed on briquettes obtained from wastes. Density, tumbler test and shatter test 

values ranged from 535,8 kg/m3 to 970,4 kg/m3, from 4,96% to 92,01% and from 0,72%to 

52,67%, respectively. As a result of this study, it was concluded that it is necessary to use 

different briquette production methods and machines for qualified biofuel production from 

agricultural wastes in briquette production.  

Keywords: Agricultural waste, briquette, tumbler test 
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GİRİŞ 

 

Enerji kaynaklarının giderek azalması, fosil yakıtların çevre sağlığını 

tehdit etmesi, hava kirliliğine bağlı olarak iklim değişiklikleri ve kuraklık vb 

küresel sorunlar nedeniyle alternatif enerji kaynakları bulunması zorunluluğu 

günümüzde üzerinde oldukça yoğun çalışılan bir konudur. Bu bakımdan 

biyokütle, son yıllarda çevresel ve domestik özelliklerinden dolayı alternatif 

yenilenebilir yakıt olarak ele alınmakta ve avantajları nedeniyle dikkat 

çekmektedir. Biyokütle; ihtiva ettiği enerjiyi kazanmak için yakıt olarak 

kullanılabilen tarım veya ormancılıktan sağlanan bitkisel bir maddenin kendisi, 

tamamı ya da bir kısmından elde edilen ürünlerdir. 

Biyokütle kaynakları; enerji bitkileri ve kısa döngülü enerji ormanları, 

tarımsal ve bitkisel atıklar, hayvansal atıklar, orman ürünleri ve atıkları, 

endüstriyel atıklar olarak sınıflandırılabilmektedir. Franco ve ark. (1998), 

biyokütleden ısınma ve enerji elde edilmesinin fosil yakıtlara göre daha fizibil 

olduğunu ve fosil yakıtlara göre çok fazla avantajı bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Biyokütle, tükenmez bir kaynak olması, her yerde yetiştirilebilmesi, özellikle 

kırsal alanlar için sosyoekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle önemli 

bir enerji kaynağıdır. Biyokütle yakıtları hemen hemen hiç kükürt emisyonları 

üretmezler ve bu nedenle de asit yağmurlarına neden olmazlar. Biyokütle 

yakıtları atmosferik karbonun döngüsünü sağlar, küresel ısınmayı azaltırlar. 

Atmosfere salınan karbondioksit miktarı, biyokütlenin büyüme sürecinde aldığı 

karbondioksit miktarına eşittir (Boztepe ve Karaca, 2009).   

Avrupa birliği ülkelerinde elektrik enerjisi üretiminin %7’si, ısı 

enerjisinin %97’si biyokütle (kentsel çöpler, endüstriyel artıklar, tarımsal 

artıklar, odun, ormancılık artıkları, etanol, biyodizel vb) enerjisinden 

sağlanmaktadır. AB’nin yıllık toplam enerji tüketiminin yaklaşık %6’sı 

biyokütleden sağlanmakta ve biyokütle enerji kullanımı yıllık 45 MTEP’dir. 

İsveç biyokütleden enerji elde etmede lider durumdadır ve 2020 yılına kadar 

toplam enerji ihtiyacını karşılamada biyokütlenin payını %25’ten %40’a 

çıkarmayı hedeflemektedir. Danimarka’da biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji 

kaynakları içerisinde %80 ile en büyük paya sahiptir (Onaji ve Sieomons, 

1993). 

Türkiye zengin tarımsal potansiyeli ile gelişmekte olan bir ülkedir ve bu 

potansiyelinden dolayı tarım alanlarından büyük miktarlarda tarımsal atık 

çıkmaktadır. Toplam tarımsal atık miktarı kuru bazda yaklaşık olarak 40-53 

milyon ton olarak hesaplanmıştır. Ülkemiz için sorun teşkil eden tarımsal ve 

fabrika atıklarının başında çay, fındık zurufu, çeltik sapı ve kavuzları, ayçiçeği, 

buğday, arpa, mısır, kolza sapı gelmektedirler. 

Doğu Karadeniz Bölgesi için vazgeçilmez tarımsal ürünlerden biri olan 

çay yaklaşık 760.000 dekar alanda üretilmekte olup her yıl yaklaşık 100.000–

110.000 ton civarında çay atığı ortaya çıkmaktadır. Yine Karadeniz Bölgesi’ 

nde yetiştirilen fındık ülke ekonomimizde önemli bir yere sahip olup 3.374.000 

hektar alanda 661000 ton fındık üretimi gerçekleşmektedir. Fındık tanesinin 
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kavuzdan ayrılması ile geriye kalan kısmına fındık zurufu denilmekte olup 

toplam atık miktarı 297.000 tona tekabül etmektedir. Çeltiğin hasat edilmesiyle 

çeltik sapları ve işlenmesi ile atık madde olarak kavuz ortaya çıkmaktadır ki 

çeltikteki tarımsal atık miktar yaklaşık 139.000 ton olup Marmara Bölgesi 

96.000 ton atık ile ilk sırada yer almaktadır. Günümüzde kullanım alanı çok dar 

bu atıkların biyokütle olarak işlenmesi ile hem çevre kirliliğini önlenmiş, hem 

de fabrikalarının enerji ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. 

Ülkemizde yaygın olarak ekilen bitkisel ürünlerden birisi de mısırdır. 

Tane mısırların hasat edilmesiyle ortaya çıkan mısır sap atıklarının bir kısmı 

büyük baş hayvanlarımızın beslenmesinde kullanılmasına rağmen 

değerlendirilemeyen kısmı da araziye terkedilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 

529.000 hektar alanda 3.811.000 ton mısır üretimi gerçekleştirilmekte olup 

ortaya 4.573.000 ton mısır atığı çıkmaktadır.Tarımsal atıklardan bir tanesi de 

ayçiçeği atıklarıdır. Ülkemizde 585.000 hektarlık alanda 1.118.000 ton ayçiçeği 

tohumu üretilmekte olup tohum dışında kalan atık miktarı ise 5.853.000 tona 

tekabül etmektedir. Yine ülkemizde 8.574.000 hektarlık üretim alanı ve 

20.159.000 ton üretim ile en fazla ekilen ürünlerin başında gelen buğdayın 

hasadı ile ortaya çıkan tarımsal atık miktarı yaklaşık 20.000.000 tondur. 

Bakışgan ve ark. (2009), Türkiye’deki biyokütle yakıtları olan buğday 

samanı, zeytin atığı ve fındık zurufunun kül içeriğini araştırmışlardır. Buğday 

samanı, zeytin atığı ve fındık zurufunun kül içeriği sırasıyla %7.9, %3.9, %1.2 

olarak belirlenmiştir. Küldeki elementlerin konsantrasyon sırası büyükten 

küçüğe doğru Fe > Mn > Zn > Cu > Ni > Cr > Pb > Co olarak belirlenmiştir. 

Demirbaş, (1999a), enerji kaynakları olarak biyokütle materyallerinin 

değerlendirilmesi ve briketleme yöntemi kullanılarak çay atığının 

iyileştirilmesini araştırmıştır. Çay atıkları farklı basınçlarda briketlenmiş ve 

briketleme basıncının yoğunluk, nem içeriği ve basma dayanımları üzerine 

etkileri incelenmiştir. Denemelerde laboratuvar ölçekli hidrolik pres 

kullanılmıştır. Çay atığı için optimum nem içeriği %15-18 ve basınç dayanımı 

36.2-37.1 MPa olarak belirlenmiştir. Çalışma, çay atığının tek başına kısmi 

bağlayıcı malzeme olarak kullanılabileceğini göstermiştir.  

Demirbaş (1999b), tarafından yapılan çalışmada fındık kabukları farklı 

sıcaklıklarda piroliz işlemi uygulanarak mangal kömürüne, sıvı ve gazlı 

ürünlere dönüştürülmüştür. Çalışmada ayrıca fındık kabukları ve elde edilen 

mangal kömürleri yapıştırıcı olarak pirolitik yağ veya katran kullanılarak 

briketlenmiştir. Denemelerde laboratuar ölçekli hidrolik pres kullanılmıştır. 

Çalışma sonunda briket özelliklerinin briketleme basıncı ve yapıştırıcı materyal 

yüzdesindeki artış ile iyileştiği belirlenmiş ve en iyi mangal kömürü briketleri 

400 K sıcaklıkta ve 800 MPa basınçta elde edilmiştir. Ayrıca yoğunluk, 

yapıştırıcı materyal ve sıkıştırma basıncı gibi fiziksel parametrelerin briket 

kalitesi için en iyi göstergeler olduğu belirlenmiştir. 

Kolza kabuğunun herhangi bir yapıştırıcı madde kullanmaksızın soğuk 

pres yardımıyla briketlenebilirliği araştırılmıştır. Çalışmada laboratuvar tipi 

hidrolik pres kullanılmıştır. Çalışma sonunda düşük basınçlarda nem seviyeleri 
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için, daha düşük kırılma indeksleri elde edilmiştir. Materyalin nem içeriğindeki 

ve briketleme basıncındaki artış ile briketlerin mekanik dayanımlarının arttığı 

belirlenmiştir. Sonuç olarak 150 MPa basınç altında ve %10.1 nem içeriğinde 

herhangi bir yapıştırıcı madde kullanmaksızın elde edilen briketlerin biyoyakıt 

olarak değerlendirilebileceği belirlenmiştir (Karaosmanoğlu, 2000). 

Yaman ve ark. (2000), zeytin atığı ve kağıt fabrikası atığından yakıt 

briketleri üretimini araştırmışlardır. Çalışmada, yakıt briketleri oluşturmak için 

zeytin atığı ve kağıt fabrikası atığına briketleme tekniği uygulanmıştır. Bu 

amaçla, her iki biyokütle örneğinin partikül büyüklüğü -250 μm’a 

düşürülmüştür. Daha sonra zeytin atığı ve kağıt fabrikası atığı ortam 

sıcaklığında, 150 ve 250 MPa arasındaki bir basınç altında çelik bir pres 

kabında briketlenmiştir. Elde edilen briketlerin parçalanma indeksi, basınç 

dayanımı ve suya dayanımı üzerine briketleme basıncı ve biyokütle örneklerinin 

nem içeriğinin etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, sadece zeytin atığından 

üretilen briketlerin mekanik dayanımının yeterince yüksek olmadığı 

belirlenmiştir. Zeytin atığı kağıt fabrikası atıkları ile karıştırıldığı zaman, 

yeterince yüksek mekanik dayanıma sahip briketler üretilebilmiştir.  

Tarımsal atıkların ve bölge linyit kömürleri ile karışımlarının 

briketlenmesi ve biyokütle briketlerinin fiziksel özellikleri incelenmiştir. 

Çalışmada briketleme makinası olarak laboratuar tipi helezon vidalı briketleme 

makinası, briketlenecek materyal olarak da kolza, talaş, saf yonca, hayvan 

gübresi, ayçiçeği küspesi, C4 enerji bitkisi olan Miscanthus sinensis 

"Ginanteus", kömür ve yapıştırıcı olarak su, melas ve tutkal kullanılmıştır. 

Çalışma sonunda, yapılan briketlemede boyutu 3.35 mm’ den küçük 

materyallerin daha iyi briketlendiği gözlenmiştir. Briketlenen materyallerden 

kırılmaya karşı en büyük direnci Ayçiçeği+Melas karışımı göstermiştir. 

Tumbler direncinde ise en fazla dayanım gösteren briket yine Ayçiçeği+Melas 

karışımı olmuştur. Briketlerin su almaya karşı gösterdikleri dirençte en büyük 

değeri Ayçiçeği+Melas karışımı göstermiştir (Acaroğlu ve ark., 2002). 

Kürklü ve Bilgin (2005), tarafından yapılan çalışmada, biyokütle 

briketleme makinaları incelenmiş ve araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar 

ile ilgili sonuçlar verilmiştir. Briketleme, yeterli ölçüde parçalanmış materyalin 

25 mm çap’ tan daha büyük şekillerde sıkıştırılması işlemidir. Günümüzde 

biyokütlenin briketlenmesi amacı ile helezon vidalı, piston ve hidrolik pres 

makinaları kullanılmakta olup helezon vidalı ve piston pres makinaları ticari 

olarak daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle helezon vidalı pres 

makinaları gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde ticari olarak biyokütlenin 

briketlenmesi amacı ile yoğun biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca en uygun 

briketleme nemi materyal çeşidine bağlı olarak %10-20 arasında bulunmuştur.  

Yılda 56 milyon ton tarım ürünü atığı ve 10 milyon m3 ağaç atığına sahip 

Türkiye’de bu büyük ligno-selülozik potansiyel, biyokütle santrallerinde 

elektrik ve ısı enerjilerine ve pelet üretim tesislerinde ise pelet ve brikete 

dönüştürülemediği için ithal petrol, doğal gaz ve kömüre bağımlılık sürekli 

artmaktadır. Ülke ekonomisinin ve endüstrisinin büyümesinde, endüstriyel 
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işlemlerde gerekli olan çok büyük miktardaki elektrik ve ısının üretilmesinde 

yerli biyokütle kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılması gerekmektedir 

(Saraçoğlu, 2009). 

 
MATERYAL VE METOT 
 
Materyal 

Bu araştırmada materyal olarak, ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği 
yapılan çay fabrikası atıkları, fındık zurufu, çeltik sapı, çeltik kavuzu, ayçiçeği, 
buğday, mısır ve kolza sapı gibi atıklar kullanılmıştır. Kullanılan materyallerden 
elde edilen yakıtların, ısıl değerlerini ve kimyasal bileşimlerini ölçmek amacıyla 
kalorimetre, atıkların yakıta dönüştürülmesi için ise hidrolik sisteme sahip 
briketleme makinesi ile çekiçli değirmen, baca gazı ölçüm cihazı ve sobaları 
kullanılmıştır. 

 
Metot  

Projede kullanılacak materyaller ürünlerin işlendiği fabrikalardan ve hasat 
sonrası arazide kalan atıklardan temin edilmiştir. Nem içeriklerinin %12-15 
arasına düşürülmesi işlemi için açıkta kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada kullanılan materyaller, Enstitü biyokütle ünitesine getirildikten sonra 
çekiçli değirmen ve öğütücülerden geçirildikten sonra ayrı ayrı 
briketlenmişlerdir. Briketleme ile ilgili çalışması sonucunda 8 materyalin 
hidrolik tip briket makinesinde briketleri yapılarak fiziksel analizleri 
belirlenmiştir.  

Çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 
yürütülmüştür. 

  
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Çalışmada kullanılan materyallerin nem, kül ve üst ısıl değerleri çizelge 1 de 
verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde, materyallerin analiz yapıldığı dönemdeki 
nem değerleri önemlidir. Çünkü brikette nem önemli bir faktördür ve en uygun 
zamanı, özellikle nemli bölgelerde yaz aylarıdır. Pelet yapımında ise nem fazla 
önemli olmayıp fazla kuru olması durumunda nemlendirmek bile 
gerekmektedir. Tarımsal atıkların muhafazası için kapalı ortam olduğu 
durumlarda, şayet dışarıdan yağmur nedeniyle nem alması önlenebilirse, 
kurutulması için her hangi bir masrafa girmeden istenilen nem elde edilebilir. 
Onun için materyalin nemi tamamen muhafaza şartlarına bağlıdır. Pelet 
yapılacak materyalde nem oranının %12-15 aralığında olması yeterlidir.  
Materyallerin kül miktarları arasında önemli farklılık görülmektedir. Çeltik sapı 
ve çeltik kavuzu hariç diğer 6 tarımsal atığın kül miktarının %10’un altında 
olduğu görülmüştür. Bu değer, yakacak olarak kullanılacak bir kaynak için iyi 
denilecek bir değerdir ve iyi bir yakıtta kül oranının düşük olması arzu edilir. 
Çeltik sapı ve çeltik kavuzunun kül oranı ise %18 civarında bulunmuştur. 
Bunun nedeninin materyalin yapısından kaynaklandığı söylenebilir. Özellikle 
çay tozunun kül oranının %5,7 gibi düşük bir oranda olması, kül yönünden iyi 
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bir yakıt sayılabilir. Diğer atıkların kül oranının %7,1 ile 9.76 arasında değişmiş 
olması da yakıt olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Kullanılan 8 
çeşit materyalin ısıl değerleri yönünden incelendiğinde, çeltik sapı ve çeltik 
kavuzu dışındakilerin yüksek oldukları görülmüştür. Yakacak olarak 
kullanılacak materyalin 4000 cal/g dan daha yüksek ısıl değere sahip olması 
arzu edilir. Buradaki materyallerden çeltik sapı ve çeltik kavuzu hariç 
diğerlerinin 4000 ve üzerinde bir ısıl değere sahip olduğu görülmektedir. 
Özellikle çay fabrikası atığının 4758 cal/g ısıl değerde olması, yakacak olarak 
değerlendirilebilecek bir kaynak olabileceğini göstermektedir. Her ne kadar 
çeltik sapı ve çeltik kavuzunun ısıl değeri 3600-3800 cal/g arasında olsa bile, 
ülkemizdeki linyit kömürlerinin %90’ının ısıl değeri 3000 cal/g’ın altındadır. 
Bu durumda her iki atık, yakıt olma yönünden herhangi bir engel teşkil 
etmemektedir. Ancak diğer tarımsal atıkların bulunmadığı durumlarda yakıt 
olabilecek potansiyeldedirler.  

 
Çizelge 1. Tarımsal atıkların nem, kül ve ısıl değerleri 

 

Briket işlemi, enstitüde bulunan briket makinesinde yapılmıştır. Onun 

için materyallerin neminin % 10’un altına düşmesi beklendikten sonra 

briketleme çalışmalarına başlanmıştır. Briketleme için aynı materyaller 2 ve 4 

mm lik elekli çekiçli değirmende parçalandıktan sonra hidrolik tip briket 

makinesinde 150 bar basınçta briketlenmişlerdir. Briketler, 6 cm çapında, 6-8 

cm uzunluğunda yuvarlak ve içleri dolu şekilde elde edilmiş ve fiziksel 

analizlere tabi tutulmuşlardır. 

 
Çizelge 2. Tarımsal atıklardan elde edilen briketlerin fiziksel analiz sonuçları 

 

Hammadde Nem (%)  Kül (%) Üst Isıl Değer (cal/g) 

Çay tozu 8,29 bc 5,70 F 4758 A 

Mısır sapı 7,72 C 7,10 E 4275 B 

Fındık zurufu 9,76 A 9,71 C 4226 BC 

Buğday sapı 5,65 F 8,77 D 4326 B 

Ayçiçeği sapı 8,82 B 9,76 C 4040 D 

Kolza sapı 7,65 CD 8,61 D 4087 CD 

Çeltik sapı 6,38 E 18,47 B 3629 E 

Çeltik kavuzu 6,98 DE 18,97 A 3725 E 

Önem derecesi ** ** ** 

DK (%) 5.02 2.38 2.23 

Hammadde 
Yoğunluk  (kg/m3) Tumbler test kaybı (%) Kırılma test kaybı (%) 

2 mm 4 mm 2 mm 4 mm 2 mm 4 mm 

Çay tozu 900,7 866,2 91,05 75,33 97,96 95,69 

Mısır sapı 890,9 799,5 89,26 82,44 94,26 94,32 

Fındık zurufu 891,6 892,2 64,17 57,81 67,14 86,5 

Buğday sapı 646,7 535,8 39,61 58,82 93,09 85,19 

Ayçiçeği sapı 825,8 809,2 90,33 82,45 94,98 94,74 

Kolza sapı 970,4 870,6 95,04 91,22 98,61 99,28 

Çeltik sapı 927,3 625,0 93,20 30,00 98,61 74,11 

Çeltik kavuzu 592,8 682,0 7,99 41,43 47,33 82,66 
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Kabul edilebilir değerler: Yoğunluk=900<, Dayanıklılık ve kırılma= 

95< olmalıdır. Bu değerler ağaç tozu için geçerlidir (EN 14961-3, 2011). 

Briketlerle ilgili yapılan fiziksel analizler Çizelge 2’de verilmiştir. 

Brikette yapılan yoğunluk, tumbler testi ve kırılma testleri ile ilgili veriler 

incelendiğinde, kullanmış olduğumuz hidrolik tipi briket makinesinin bazı 

tarımsal atıklardan kaliteli ürün elde edilmesine uygun olmadığı ya da tarımsal 

materyallerin yapısından kaynaklanan sebeplerden dolayı kaliteli ürün elde 

edilemediği görülmüştür. Özellikle 4 mm partikül boyutundaki materyalden 

elde edilen briketlerin 2 mm partikül boyutlu materyale göre daha kalitesiz ürün 

verdiği görülmüştür. Fiziksel analizlerinden görülen genel sonuçlara göre, elde 

edilen ürünlerin çoğunun AB standartlarının altında değerler verdiği 

görülmektedir (Gürdil ve ark., 2015). Bunun iki önemli nedeni olduğu 

düşünülmektedir. Birincisi, kullanılan briket makinesinin hidrolik tip olması ve 

istenilen basıncın verilememesi olduğu söylenebilir. Daha yüksek basınçla 

sıkıştırma işlemi yapıldığı takdirde, bu probleme bir çözüm bulunulabilir diye 

düşünülmektedir. İkinci önemli neden ise kullanılan materyallerin özelliğinden 

olduğu düşünülmektedir. Zira AB de kullanılan materyal, ağaç ürünlerinden, 

odunsu yapıdaki bitkilerden elde edilen ürünlerdir. Dolayısıyla kullanılan 

standartlar da ağaç türevlerinden elde edilen briketler için geçerlidir. Bu 

çalışmada kullanılan materyaller ise, otsu yapıda olan ve yumuşak dokulu olan 

tarımsal ürünlerin sap ve atıklarından oluşmaktadır.  

 

SONUÇ 

 

1. Çalışmada kullanılan tarımsal atıkların nem, kül ve ısıl değer yönünden 

kaliteli birer katı yakıt olarak kullanılabilirler. Kullanılan tarımsal 

atıklardan çeltik sapı ve çeltik kavuzu hariç diğer 6 çeşit atık, kül 

oranlarının düşük, ısıl değerlerinin yüksek olmaları nedeniyle tercih 

edilebilecek katı yakıt kaynaklarıdır. 

2. Çalışmada kullanılan tarımsal atıklar, hidrolik tip briket makinelerinde 

briketlendirildiği taktirde elde edilen ürünlerin fiziksel özellikleri 

yönünden standartlara uygun olmadığı görülmüştür. 

3. Tarımsal atıklardan fiziksel özellikleri iyi, standartlara uygun ürün elde 

edilebilmesi için helezon tip briket makineleriyle de çalışılması 

gerekmektedir. 

4. Tarımsal atıklar, yalın halde tek başlarına kullanılabildikleri gibi 

karışım yapılarak ta katı yakıt olarak kullanılabilirler. Bu durumda daha 

kaliteli, yüksek ısıl değer ve fiziksel özellikleri iyi ürün elde 

edilebilmesi için, karışım yapılarak briketleme çalışmalarına devam 

edilmelidir. Özellikle helezon tip briket makineleri bu çalışmalarda yer 

almalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışma, 2015 yılı içerisinde ülkemizde yetiştirilen tütün çeşit-hatlarının 

hasattan sonra atığı olan saplarının biokütle olarak katı yakıt amaçlı kullanım 

imkânlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada ülkemizin farklı 

lokasyonlarından toplanan 25 çeşit-hatta ait tütün sapları, pelet haline getirilerek fiziksel 

ve kimyasal açıdan incelenerek katı yakıt özellikleri belirlenmiştir. Araştırma 

sonucunda bölgeler arasında farklılıklar çıkmasına rağmen, tüm bölgelerden elde edilen 

tütün saplarının katı yakıt olarak kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, tütün, çevre 

 

INVESTIGATION OF OPPORTUNITIES FOR USE OF BIOMASS OBTAINED 

FROM WASTE OF TOBACCO PLANT IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

This research, tobacco stalks left in the field after harvest have been conducted to 

determine the feasibility used as solid fuel. In the study, collected from different 

locations of Turkey 25 types of tobacco stems, turned into pellets, analyzed in terms of 

the physical and chemical properties of the solid fuel was determined. As a result, 

though there are differences among regions the tobacco stalks obtained from all regions 

were determined to be used as solid fuel. 

Keywords: Biomass, tobacco, enviroment 

 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemizin toplam tarımsal alanı 26.350 km2 olup bunun %38,4’ü ekili 

alan, %44,1’i orman, %10,4’ü nadasa bırakılan alan, %7,1 ise meyve ve 

sebzecilik alanıdır. Ekili alanlarda tahıllar, yağlı tohumlar ve yumrulu ürünler 

en yaygın olanlarıdır. Buralarda toplanan tarımsal atık miktarı -başta mısır, 

buğday ve pamuk olmak üzere- yıllık 50-65 milyon ton olup toplamında ısı 

değeri yaklaşık 228 PJ olarak belirlenmektedir. Bu ise, tarımsal alanda tahıl 

bazında yıllık 63.384 GWh’lık elektrik enerjisi demektir. Bahçe bitkilerinde 

yıllık atıkların toplam ısı değeri 75 PJ olup bu potansiyelde özellikle fındık ve 

zeytin başta rol oynamaktadır. Buradaki eş değer elektrik miktarı yıllık 20.805 

GWh’ya denk düşmektedir. Bu rakamlarla; Türkiye’de var olan tarımsal ve 

hayvansal atık miktarının, Türkiye’deki enerji tüketiminin yaklaşık %27’sini 

karşılayabileceği tahmin edilmektedir (Alptekin, 2014). 
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Pelet yakıtı; her türlü odun, odun artığı, ormansal atık, tarımsal atık, 

endüstriyel atıkların kurutulup öğütülerek daha sonra yüksek basınçla 

preslenerek sıkıştırılması suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde maksadıyla 

kullanılan küçük parçalara (topak) denir. Hammadde olarak ağaç, talaş, kabuk, 

dal, yaprak ve benzeri orman artıkları, sap-saman, ayçiçeği, mısır, pamuk, kolza 

sapı, tütün sapı, soya, pirinç, yer fıstığı, fındık, ceviz kabuğu 

kullanılabilmektedir Pelet yakıtını odun peleti ve tarımsal atık peleti olarak 

sınıflamak mümkündür. Yurt dışında bu ürünlerin üretimi, taşınması ve 

kullanılmasına yönelik standartlar oluşturulmuş olup ülkemizde henüz bu yönde 

bir standart mevcut değildir. Ayrıca bu ürünün kullanılması yurt dışında birçok 

ülke tarafından destek kapsamında değerlendirilmektedir (Anonymous, 2015). 

Peletle ısınma, normal kül alma dışında, petrol ve gaz ısınmasına göre 

kullanışlılık ve konfor açısından geri kalmamaktadır. Peletlerin pelet 

sobalarında ve pelet merkezi ısı tesislerinde yakılmasında emisyon miktarı 

düşüktür. Peletler, enerji yoğunluğu nedeniyle belirgin ölçüde daha küçük 

depolama hacmine gerek duyarlar. Peletlemenin; atıkların enerji değerini 

yükselterek onların hemen ya da ileri termo-kimyasal dönüşümler için 

kullanımı, depolama hacminin azaltılması,  işleme biçiminin ve taşımanın 

kolaylaştırılması ve masrafların azaltılması, elektrik enerjisi üretiminde 

kullanılabilir olması, fosil kaynaklı yakıt ithalatının azaltılması ve ülke 

ekonomisine katkı sağlaması gibi özellikleri vardır (Saraçoğlu, 2008). 

Ülkemizde yaklaşık 670.000 da alanda tütün tarımı yapılmaktadır. Yaprak 

hasadından sonra, saplar arazide bırakılmaktadır. Bu çalışmada; tütün saplarının 

biyoyakıt olarak kullanılabilme imkanları araştırılmıştır.  

 

MATERYAL VE METOT 

 

Örneklerin Toplanması 

Ülkemizde tütün tarımı yapılan bölgelerde, üretim miktarları göz önüne 

alınarak 25 nokta seçilmiştir (Çizelge 1).  Yaprak hasadı bittikten 25 noktaya 

bizzat gidilerek; 5 metre uzunlukta iki sıra tesadüfen belirlenerek, alan içinde ki 

tütün sapları hasat edilmiştir. Hasat edilen örnekler kurutulduktan sonra 

tartılarak bölgenin sap verimi hesaplanmıştır.  
 

Pelet üretimi 

Tütün saplarından katı yakıt pelet üretimi için Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Enerji Bölümünün biyokütle ünitesine tütün sapları 

getirilmiştir. Burada çekiçli değirmende 4 mm lik eleklerden geçirilerek 

parçalanan saplar, pelet makinesinde 6 mm çapında peletler elde edilmiştir.   

Daha sonra elde edilen peletler, fiziksel ve kimyasal analizlere tabi tutularak 

aralarındaki farklılıklar belirlenmiştir. Peletlerde kalite kriterleri olarak nem, 

kül, ısıl değer, baca emisyon değerleri, pelet uzunluğu ve pelet çapı değerleri 

incelenmiştir.  
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Çizelge 1. Proje kapsamında gidilen noktalar 

No Köy/İlçe/İl   No Köy/İlçe/İl 

1 Koyuncu / Saruhanlı  16 Olgunlar / Yayladağ 

2 Kepenekli / Manisa  17 Doğanşehir 

3 Dağdere / Akhisar  18 Doğanşehir 

4 Süller / Sındırgı   19 Karacanun / Yayladağ 

5 Hamidiye / Bigadiç  20 Bafra / Samsun 

6 Çaltı / Kınık          21 Tekkeköy / Samsun 

7 Örenli / Bergama   22 Alaçam / Samsun 

8 Merkez / Kiraz   23 Erbaa / Tokat 

9 Ortatepe / Kale   24 Erbaa / Tokat 

10 Yörükoğlu / Muğla  25 Gümüşhacıköy / Amasya 

11 Karaköy / Kale    

12 Çalıkköy / Tavas    

13 Yaykın / Karacasu    

14 Merkez / Eşme    

15 Kazaklar / Eşme   

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Dekara sap verimleri  

Projede tütün sap ve tohumlarının toplanması esnasında mahalde yapılan 

ölçüm ve tartımlar ile hesaplanan dekara sap verimleri Çizelge 2’de verilmiştir.  

 
Çizelge 2. Toplama noktalardaki sap ve tohum verimleri  

NO SAP VERİM (KG/DA) 
 

TİP/ÇEŞİT 
1 68,4  Sarıbağlar 407 
2 129,6  Sarıbağlar 407 
3 152,4  X1 
4 91,2  Yerel 
5 167,8  Özbaş  
6 103,8  Karabağlar 
7 118,4  X4 
8 104,4  Yerel 
9 68,8  Akhisar 97 

10 61  Sarı Çıtır 
11 68,2  Akhisar 97 
12 76,2  Akhisar 97 
13 56,2  Yerel 
14 126,2  Yerel 
15 124,8  X3 
16 136  Sivri Çakaldere 
17 252  Çelikhan Kılıç 
18 204,2  Marul 
19 152  Yerel 
20 168,4  Nail 
21 224  Sıtmasuyu 
22 184  Canik 
23 190,4  Komatini 
24 186,4  Sertel 
25 108,4  Xanthi 
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Çeşit-hat ya da popülasyonların dekara sap verimleri arasında büyük 

farklılıklar belirlenmiştir. En düşük sap verimi 13 nolu hattan 56,2 kg/da ile elde 

edilirken, en yüksek sap verimi de 17 nolu hattan 252 kg/da ile elde edilmiştir. 

Tüm çeşit-hatların ortalama olarak alındığında, dekardan 133 kg sap elde 

edilmiştir. Elde edilen bu sapların biyoyakıt pelet olarak değerlendirilmesi ile 

tütün üreticilerine önemli katkı sağlanabilir. 

 

Biyokütle Analizleri 

Çizelge 3’te görüldüğü gibi, elde edilen peletlerin nem değerleri %9,86 

ile 13,57 arasında değişmektedir. Hatların kül içerikleri de %13,16 ile 4,19 

arasında değişmektedir. Isıl değerleri de kül oranına bağlı olarak 3862,33 ile 

4427,00 arasında değişmektedir. Türkiye’de peletlerle ilgili herhangi bir 

standart bulunmamaktadır. Avrupa Birliğinde kullanılan standartlar (EN 14961-

2) Çizelge 4’te verilmiştir. Ancak alınan standartlar, odun ve ağaç ürünlerinden 

ve artıklarından elde edilen standartlardır. Zira AB de tarımsal atıklardan 

yapılan pelet ve briketlerle ilgili herhangi bir standart bulunmamaktadır.   

 
Çizelge 3. Sap örneklerinin pelet analizi sonuçları (*) 

No NEM 
(%) 

KÜL 
(%) 

ISIL 
DEĞER 
(cal/g) 

PELET 
ÇAP 
(mm) 

PELET 
UZUNLUK 
(mm) 

O2 
(%) 

NO 
(ppm) 

NOx 
(ppm) 

SO2 
(ppm) 

CO2 (%) 

1 13,57 13,16 3862,33 6,14 22,55 18,47 78,33 82,00 4,00 1,27 

2 12,66 9,87 4128,67 6,24 21,57 18,60 70,67 74,33 0,00 1,17 

3 10,55 7,09 4175,00 6,12 21,30 17,37 131,33 138,00 0,00 1,77 

4 11,46 10,71 4054,67 6,02 19,15 18,83 54,33 57,33 0,00 1,07 

5 10,50 7,62 4198,67 6,15 22,10 17,20 113,33 119,33 4,33 1,83 

6 11,30 10,49 3981,67 6,14 16,67 19,63 62,00 65,00 0,00 0,67 

7 9,86 10,88 3928,67 6,13 20,58 19,10 57,00 60,00 0,00 0,97 

8 10,15 11,12 3986,67 6,13 20,27 20,50 25,00 26,00 0,00 0,20 

9 12,01 11,16 4032,67 6,14 20,63 17,53 80,00 84,00 0,00 1,67 

10 12,37 10,20 4066,67 6,14 18,58 16,37 138,00 145,00 0,00 2,27 

11 11,51 7,30 4224,33 6,15 21,76 18,07 110,33 116,67 0,00 1,40 

12 12,48 10,73 4095,67 6,07 20,25 18,57 62,67 66,00 0,00 1,20 

13 12,41 9,10 4062,67 6,28 19,61 16,30 115,33 121,00 4,33 2,30 

14 11,88 11,62 3974,33 6,07 21,18 17,63 103,67 109,00 0,33 1,63 

15 12,85 12,35 3953,00 6,13 21,31 18,33 57,67 60,67 0,00 1,30 

16 13,39 7,94 4206,00 6,19 20,23 19,47 51,33 53,67 0,00 0,77 

17 12,85 5,95 4314,33 6,10 20,37 18,07 111,33 116,67 0,00 1,43 

18 11,72 9,09 4119,33 6,10 23,87 15,67 151,00 158,67 1,33 2,60 

19 11,34 11,26 4002,00 6,20 20,05 19,70 45,33 47,67 0,00 0,63 

20 10,11 4,19 4427,00 6,15 15,69 18,77 69,33 72,67 0,00 1,10 

21 12,43 10,96 4086,00 6,23 20,01 19,77 53,67 56,67 0,00 0,60 

22 15,96 9,02 4014,00 6,19 20,94 19,17 82,00 86,00 0,00 0,90 

23 10,37 8,37 4157,33 5,97 23,03 19,67 51,67 54,33 0,00 0,63 

24 11,34 8,49 4066,33 6,15 15,32 17,87 86,33 90,67 0,00 1,53 

25 12,67 8,54 3950,33 6,17 19,32 18,00 79,67 83,67 0,00 1,50 

 (*)Kabul Edileibilir Değerler:CO=3200 Ppm, SO2=70 Ppm, NO=640 Ppm 

 



347 

Tütün sapından elde edilen peletlerin çapı ve uzunlukları, standart olarak 

kabul edilen değerler arasındadır. Nem içerikleri %10'un altında istenmektedir. 

Çalışmada kullanılan tütün saplarından elde edilen peletlerin nem oranları 

%9.86 ile 13.57 arasında değişmektedir. Bölge olarak Samsun, nemli bir 

bölgede yer almaktadır. Elde edilen bu peletler de açık havada muhafaza 

edildiklerinden havanın nemini de almaları normaldir. Zaten bazı materyallerin 

nem oranı standartlara yakındır ve yakıt olarak kullanılmalarında sakınca 

görülmemektedir. Materyallerin kül içerikleri incelendiğinde, %4,19 ile 13,16 

arasında değişmektedir. Standartlardaki kül içeriklerine göre %3’ün altında 

olması istenmektedir, ancak standartlarda belirtilen ağaç mamulleri içindir. 

Tarımsal atıkların kül içerikleri, materyale göre değişmekle birlikte, %10 

civarındadır.  Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalarda 

çeltik sapı ve çeltik kavuzu hariç, bazı tarımsal atıkların kül miktarlarının % 10 

‘un altında olduğu bildirilmektedir (Anonymous, 2016). Tütün sapından elde 

edilen peletlerin üst ısıl değerleri incelendiğinde çeşit-hatlar arasında farklılıklar 

görülmektedir.  En düşük ısıl değer, 3862,33 kcal/kg ile 1 no lu hattan, en 

yüksek ısı değer de 4427,00 kcal/kg ile 20 no lu hattan elde edilmiştir. AB pelet 

standartlarına göre odun peletinin ısıl değeri, 16 MJ/kg ile  (3827,75 kcal/kg) 19 

MJ/kg (4545,45 kcal/kg) aralığında olması istenir. Çalışmada kullanılan tütün 

saplarının tamamının bu aralık içinde olması, bunların kaliteli ve kabul 

edilebilir bir yakıt olduklarını göstermektedir. Üstelik tarımsal atıklar için 

belirlenen bir standart olmasa bile, odun ürünlerinden elde edilen peletler içinde 

yer alması, tütün saplarının katı yakıt olarak kömür yerine kullanılabileceğini 

göstermektedir. 

Pelet ve briket yakıt, odun ve yan ürünlerinden yapılabildiği gibi, tarımsal 

atıklardan da yapılabilmektedir. Yerli linyit kömürün ısıl değerinin 1000 ile 

4200 arasında değişmekle birlikte, %90’ının 3000 kcal/kg’nin altında olduğu 

düşünülürse (Anonim, 2012) tarımsal atıklardan biri olan tütün saplarından elde 

edilecek peletlerin ne derece önemli oldukları daha iyi anlaşılmaktadır. 

Tarımsal açıdan zengin olan ülkemizde en iyi enerji elde etme 

yollarından biri olması açısından biyokütle enerjisi önem arz etmektedir. Bu 

çalışma ile ortaya konulduğu gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarının mümkün 

olabildiğince değerlendirilmesi, kullanışlı bir nitelik taşıyan ve önemli bir 

potansiyele sahip olan biyokütleden pelet ve briket elde edilmesi ve bunun 

özellikle küçük yerleşim yerlerinde tüketilmesi, iyi bir alternatif teşkil 

etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki tütün saplarının biyokütle enerji 

kaynağı olarak değerlendirilmesi durumunda 670.000 da’lık alandan yaklaşık 

90.000 ton biyokütle potansiyelinin olduğu görülmektedir. Ülkemizde her yıl 

ısınma amaçlı yaklaşık 7.000.000 ton linyit kömür ithal edilmektedir. Atık 

olarak bilinen yukarıdaki miktar biyokütlenin pelet ya da briket halinde 

değerlendirilmesi durumunda, ısınma amaçlı kömür ithalatında belli bir miktar 

azalma olabilecektir. 
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Çizelge 4. Avrupa Birliğinde kullanılan standartlar (EN 14961-2) 

 
EN Plus A1: kimyasal olarak işlenmiş odun artıkları  

EN Plus A2: Kerestecilik atıkları, sanayi faaliyetlerinden elde edilen odun kabukları, bütün 

köksüz ağaç. 

EN-B: Orman, ağaçlandırma ve diğer saf odunlar, ağaç işleme sanayi atıkları ve yan ürünler, 

kullanılmış ahşap. 
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ADIYAMAN İLİNİN HAYVANSAL ATIK KAYNAKLI BİYOGAZ 

POTANSİYELİ 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Adıyaman ilinin hayvan potansiyeli ele alınmış ve elde 

edilebilecek enerji miktarı belirlenmiştir. Adıyaman ilindeki büyükbaş, küçükbaş ve 

kanatlı atıklarından elde edilebilecek gübre miktarlarının biyogaz olarak 

değerlendirilmesi çalışması yapılmıştır. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan verileri 

Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmıştır. Bu verilere göre 

2015 yılı itibariyle il genelinde 81.733 adet büyükbaş, 305.724 adet küçükbaş ve 

231.358 adet kanatlı hayvan bulunduğu hesaplanmıştır. Hesaplanan atık miktarlarına 

göre, elde edilebilecek gübre miktarı büyükbaş hayvanda 294238.80 ton/yıl, küçükbaş 

hayvanda 214006.80 ton/yıl ve kanatlılarda ise 5089.88 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. 

Hesaplanan gübre miktarlarına göre biyogaz üretim miktarı büyükbaş hayvanda 

6473253.60 m3/yıl, küçükbaş hayvanda 8274929.60 m3/yıl ve kanatlılarda ise 

264673.50 m3/yıl olup, toplam elde edilebilecek enerjinin eşdeğer karşılıkları ise 

70560426.49 kWh/yıl (254017.53 GJ/yıl) olarak hesaplanmıştır. İl genelinde hayvansal 

atıkların bir biyogaz tesisi ile enerjiye dönüştürülmesi mikro ve makro ekonomi 

açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, biogaz, enerji, hayvansal atık 

 

BIOGAS POTENTIAL FROM ANIMAL WASTE OF ADIYAMAN PROVINCE 

 

ABSTRACT  

In this study, the livestock potential of the Province of Adıyaman has been 

analysed and the possible amount of energy to be acquired has been calculated. A study 

has been performed to assess the opportunities to use cattle, small cattle and poultry 

animals’ fertilizers in Adıyaman province as biogas. Data of cattle, small cattle and 

poultry animals has been taken from the Adıyaman Province Directorate of Food, 

Agriculture and Livestock. According to these data, there are 81733 cattle, 305724 

small cattle and 231358 poultry animals in the province as of 2015. Based on the 

calculated waste values, the amount of fertilizer that can be possible acquired has been 

calculated as 294238.80 ton/year for cattle, 214006.80 ton/year for small cattle and 

5089.88 ton/year for poultry animals. Based on the calculated fertilizer amounts, biogas 

production amount has been calculated as 6473253.60 m3/year for cattle, 8274929.60 

m3/year for small cattle and 264673.50 m3/year for poultry animals, while the 

corresponding values for the total energy has been calculated as 70560426.49 kWh/year 

(254017.53 GJ/year). In micro and macro economical terms, it is highly important to 

transform animal waste of the province into energy by a biogas facility. 

Keywords: Adıyaman, biogas, energy, animal waste 
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BİYOYAKIT KULLANIMI İÇİN ÇELTİKTE KİMYASAL 
UYGULAMALAR VE GEN SUSTURMA 

 

Rasim Ünan1 

 
1 Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne 
 

ÖZET 
Çeltik atıkları biyoyakıt kullanımı için oldukça fazla organik madde potansiyeline sahiptir. 

Çeltik saplarında bulunan lignin, selüloz ve hemiselüloz nedeniyle artıkların etkili şekilde biyoyakıt 
olarak kullanımını kısıtlamaktadır. Çeltik sapında %12-15 lignin, %42-46 selüloz, %24-30 
hemiselüloz bulunmaktadır. 

Biyolojik ayrışmayı kolaylaştırmak için kimyasal yöntemler ve transgenik yöntemler 
kullanılmaktadır. Kimyasal yöntem olarak alkali çözeltisi önerilmektedir. Bakteriler çeltik saplarının 
fiziksel ve kimyasal yapısından dolayı selülozu kolayca parçalayamazlar. Bakteri fermantasyonu 
öncesi alkali çözeltisi ya da sodyum hidroksit uygulaması biyolojik ayrışmayı artırmaktadır. 
Araştırmalarda alkali çözelti uygulamasının biyogaz üretimini %65 artırdığı saptanmıştır.  

Gen susturma ile saptaki lignin miktarını düşürmek biyoyakıt olarak kullanıma daha 
uygun hale getirilebilmektedir. Lignin biyosentezini düzenleyen genlerin susturulması saptaki lignin 
miktarını önemli miktarda azaltmaktadır. Lignin biyosentezini düzenleyen bazı mekanizmalar 
cinnamate 4-hydroxylase (C4H), hydroxycinnamoyl CoA: shikimate hydroxycinnamoyl transferase 
(HCT), coumarate 3-hydroxylase (C3H), cinnamoyl CoA reductase (CCR) ve cinnamyl alcohol 
dehydrogenase (CAD)’dır. T1 transgenik bitkilerde CAD, C4H, C3H, HCT, CCR sırasıyla %30-50, 
%90, %10-60, %50-90, %50 oranında azaltıldığı bildirilmiştir. Gen susturması yapılan bitkilerde 
syringyl lignin, guaiacyl lignin, p-hydroxy phenyl lignin miktarlarının düşürüldüğü tespit edilmiştir. 
Yapılan çalışmalarda çeltik saplarında bulunan lignin miktarı %3.2-5.6 oranında azaltıldığı rapor 
edilmiştir. Lignin miktarının düşürülmesi ile çeltik saplarının önemli bir selülozik biyoyakıt olarak 
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.     
Anahtar kelimeler: Biyoyakıt, çeltik, gen susturma, kimyasal uygulama. 
 

CHEMICAL APPLICATIONS AND GENE SILENCING TO BIOFUEL ON RICE 
 

ABSTRACT 
 Rice wastes are one of the largest biomass in the world that can potentially be exploited for 
biofuel. Notwithstanding, the association of lignin with cellulose and hemicellulose has hindered the 
efficient utilization of rice straw for biofuel. Rice straw has 12-15% lignin, 42-46% cellulose, 24-
30% hemicellulose, respectively. 

Chemical applications and transgenic methods are utilized to facilitate chemical 
decomposition of rice straw. Alkaline solutions are recommended as chemical methods. Cellulose 
decomposing is not easy by bacteria because of physical and chemical structure of rice straw. 
Biodegradation is increased by application alkali solution or sodium hydroxide prior to bacterial 
fermentation. Some researches revealed that alkalin applications increase biogas production by 65%.  

Gene silencing may utilized that decrease lignin level at straw. Consequently rice straw 
can be more suitable using as a biofuel. It was reported that downregulate genes involved in lignin 
biosynthesis pathway significantly decreases lignin level on straw. The pathways which cinnamate 
4-hydroxylase (C4H), hydroxycinnamoyl CoA: shikimate hydroxycinnamoyl transferase (HCT), 
coumarate 3-hydroxylase (C3H), cinnamoyl CoA reductase (CCR), and cinnamyl alcohol 
dehydrogenase (CAD) reduce lignin in transgenic rice straw for its use in biofuel. T1 transgenic rice 
plants indicated at least 30-50% transcript reduction in CAD lines, 90% in C4H lines, 10-60% in 
C3H lines, 50-90% in HCT lines, and 50% in CCR lines. Syringyl (S) lignin, guaiacyl (G) lignin and 
p-hydroxy phenyl (H) lignin were decreased in gene silenced transgenic rice. It was reported that 
reduced lignin content ranging 3.2-5.6%. The researches indicated that the rice straw from transgenic 
lines containing reduced lignin could be used as biofuel.  
Keywords: Biofuel, chemical application, gene silencing, rice.  
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YABANİ HARDAL (Sinapis arvensis L.) YAĞININ FİZİKOKİMYASAL 
ÖZELLİKLERİ VE BİYODİZEL ENDÜSTRİSİNDE 

DEĞERLENDİRME OLANAKLARI 
 

Ümit Geçgel1, Demet Apaydın1, Betül Gıdık2, Fadul Önemli2 

 
1 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ 
2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ 
 
ÖZET 

Doğal florada yabani olarak bulunan ve bitkisel üretim tarlalarında yabancı ot 
olarak mücadele edilen hardal (Sinapis arvensis L.) baharat bitkisi olarak kullanıldığı 
gibi tohumlarında da potansiyel oranda bitkisel yağ içermektedir. Yabani hardalın 
yapısında glikozitler, araşidik asit, lignoserik asit ve erusik asit gibi farklı bileşikler yer 
almaktadır. Yabani hardal tohumu yaklaşık %25-35 oranında yağ ihtiva etmekte olup, 
açık sarı renkli bir yağdır. Yabani hardal tohumu yağı spesifik yağ asidi bileşimine 
sahip olup, %20-28 oleik asit, %10-12 linoleik asit, %9-9,5 linolenik asit ve %30-40 
erusik asit içerdiği, insan ve hayvanlar tarafından tüketilemediği belirtilmiştir. Yüksek 
erusik asit içeriğinden dolayı beslenme amaçlı kullanıma uygun olmasa da, ilaç ve 
kozmetik endüstrilerinde farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Yabani hardal tohumu 
yağının kimyasal özellikleri ile ilgili günümüze değin farklı çalışmalar yapılmış ve bu 
çalışmalarda ortalama değer olarak peroksit sayısı 2,68 meqO2/kg, serbest yağ asitliği 
0,30 (% oleik asit cinsinden), iyot sayısı 106,27, sabunlaşma sayısı 174,02, 
sabunlaşmayan madde miktarı %2,64 civarında bildirilmiştir. Yabani hardal tohumunun 
yüksek yağ içeriği yanında yenilebilir yağ özellikleri taşımaması bu yağın biyodizel 
endüstrisinde değerlendirilmesine olanak sunmaktadır. Bu derlemede, yabani hardal 
tohumu yağının fizikokimyasal özellikleri ile yağ asitleri bileşimi ele alınmış ve aynı 
zamanda biyodizel endüstrisi için hammadde olma potansiyeli değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sinapis arvensis, yağ asidi, fizikokimyasal özellikler, biyodizel 
kalitesi 
 
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF WILD MUSTARD (Sinapis arvensis L.) 

OIL AND UTILIZATION POSSIBILITIES IN BIODIESEL INDUSTRY 
 
ABSTRACT 

Mustard (Sinapis arvensis L.) grown wildly in the natural flora, found in cereal 
fields and on vacant lots is used as spice plant and also has vegetable oil.Wild mustard 
has different subtances such as glycosides, arachidonic acid, erucic acid, and lignoceric 
acid. Wild mustard seed have 25-35% of oil and the oil is light yellow. Mustard oil has 
a special fatty acid composition: the oils of different white mustard genotypes contain 
approximately 20-28 wt. % of oleic acid, 10-12 wt. % of linoleic acid, 9.0-9.5 wt. % of 
linolenic acid, and 30-40 wt. % of erucic acid. It cannot be consumed by people or 
animals. Though it is not suitable for consumption because of its high erucic acid 
content, it can be used in pharmaceutical and cosmetic industry for different purposes. 
According to previous studies; average values of peroxide value, free fatty acids, iodine 
number, number of saponification, unsaponifiable matter are found 2,68 meqO2/kg, 0,30 
(oleic acid content%), 106.27, 174.02, 2,64%, respectively. Mustard oil represents a 
great option because it does not have an edible oil market and its high erucic acid 
content would provide biodiesel with even better lubricating properties. 
Keywords: Sinapis arvensis,fatty acid, physicochemical properties, biodiesel quality. 
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ÖZET 

Günümüzde yüksek yağ içerikli deniz yosunları (mikroalgler) kullanılarak kaliteli 

biyoyakıtlar üretilebilmektedir. Mikroalgler diğer yağ bitkileri ile mukayese edildiğinde 

biyodizel üretiminde yüksek potansiyele sahiptir. Optimum koşullar sağlandığında %90 

oranında lipit biriktirebilen mikroalgler vardır. Yağ içeriği düşük olan (%15) mikroalg ile 

karşılaştırılsa dahi, yüksek yağ içerikli olarak bilinen soya, kanola ve palm yağı gibi tarımsal 

yağ bitkilerinden yapılan bioyakıt üretimi düşük ölçeklerde kalmaktadır. Mikroalglerin 

bünyesinde yaklaşık %80'den fazla bulunan oleik asit (C18:1) ve palmitoleik asit (C16:1) gibi 

tekli doymamış yağ asitleri sayesinde yüksek enerji içermektedirler. Bu sebeple mikrolagleri 

yakıta çevirmek oldukça elverişlidir. Mikroalglerin yetiştirilmesi, karasal bitkilerle 

kıyaslandığında fazla yer istememeleri, oldukça hızlı büyümeleri ve çoğu alg türlerinin zengin 

yağ içeriğine sahip olmaları mikroalglerden biyodizel üreitmini avantajlı kılmaktadır. Mikroalg 

yağından biyodizel üretiminde yağı petrol dizeli ile karıştırma yöntemi, mikro emülsiyon 

yöntemi, termal kraking yöntemi, transesterifikasyon ve interesterifikasyon yöntemleri 

kullanılmaktadır. Yakın bir gelecekte, yüksek yağ içerikli mikroalglerden üretilen 

biyoyakıtların taşımacılıkta kullanılan petrol kökenli sıvı yakıtların yerini alabilecek ölçekte 

yüksek potansiyele sahip olacağı öngörülmektedir. Bu derleme çalışmasında, mikroalg olarak 

bilinen deniz yosunlarından yağ elde edilmesi ve bu yağın biyoyakıt olarak kullanılması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deniz yosunu, mikroalg, biyoyakıt, biyodizel 

 

USING OILS OBTAINED FROM SEAWEED (MICROALGAE) AS BIOFUELS 

 

ABSTRACT 

Today, high quality biofuels can be produced by using high-fat marine algae 

(microalgae). Microalgae have a high potential of biodiesel production when compared with 

other oil crops. There are microalgae that can accumulate lipids by 90% when the optimum 

conditions are maintained. The production of biofuels made from agricultural crops such as 

canola, soya and palm oil known as high-fat remains at low scale even when comparing to the 

microalgae with a low fat content (15%). Microalgae contain high energy under favour of 

monounsaturated fatty acids (>80%) such as oleic acid palmitoleic acid. Therefore, microalgae 

is very convenient to turn into fuel. The cultivation of microalgae, needing less space compared 

with terrestrial plants, rapid growth, having a rich oil content make them advantageous. The 

method of oil mixing with petroleum diesel, the microemulsion method, thermal cracking 

method, transesterification and interesterification methods are used for biodiesel production 

from microalgae oil. In the near future, biofuels produced from microalgae with high potential 

scale will replace with liquid fuel used in petroleum-based transportation. In this review, it is 

aimed to obtain oil from algae known as microalgae and use this oil as biofuel. 

Keywords: Seaweed, microalgae biofuels, biodiesel 
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ORTA KARADENİZ EKOLOJİK KOŞULLARINDA  BAZI KETEN 

(Linum usitatissimum L.) GENOTİPLERİNİN PERFORMANSLARININ 

BELİRLENMESİ 

 

Serkan Yılmaz1, Arslan Uzun1,  Mehmet Erdoğmuş1, Meral Ergin1 
 

1 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun 

İletişim: serkanyzm@hotmail.com 

 

ÖZET  
Bu çalışma; Orta karadeniz ekolojik koşullarında (Amasya)  farklı kaynaklardan 

temin edilen 22 genotip, 2010-2011 kışlık ürün yetiştirme periyodunda tesadüf bloklar 

deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Deneme de verim, 1000 tane 

ağırlığı ve teknik sap uzunluğu gözlemleri alınmıştır. Deneme sonucunda  en yüksek 

verim 315 kg/da ile Midin  genotipinden, en yüksek 1000 tane ağırlığı Konya 

Beyaz’dan 8.32 g, en yüksek teknik sap uzunluğu  55,3 cm ile Mureş genotipinden 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Keten (Linum usitatissimum L.), genotip ve verim 

 

SOME FLAX (Linum usitatissimum L.) TO DETERMINE THE PERFORMANCE 

OF GENOTYPES ON CENTRAL BLACK SEA ECOLOGICAL CONDITIONS 

 

ABSTRACT 

This study;  Central Black Sea ecological conditions (Amasya) 22 genotypes 

obtained from different sources, 2010-2011 winter products in a randomized complete 

block on the growing period has been established based on the experimental design with 

three replications. Experiments in yield, 1000-grain weight and technical stem length 

observations were taken. Experiment results in the highest yield of 31,5 kg/ha Midin 

genotyp, the highest 1000 grain weight Konya Beyaz to 8.32 g, the highest technical 

stem length is determined by the genotype Mureş 55,3 cm. 

Keywords: Flax (Linum usitatissimum L.), genotypes and yield 
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