
1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsan feçesinden elde edilen biyometan gazından ısınma veya elektrik üretiminde kullanılmak 

üzere cihaz üretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla kanalizasyonlardaki feçes atıklarından 

oluşan metan gazından yüksek basınç altında propan ya da bütan gazı oluşturularak 

yenilenebilir enerji kapsamında doğal bir enerji elde etmek, geriye kalan feçes atığını ise 

gübre olarak toprak verimliliğini artırmada kullanmak temel hedefimizdir. 

İnsan feçesinden biyometan gazı üretimi ve tasarımı için; ön feçes tankı, ön fermente tankı, 

Ana fermantasyon tankı, gaz deposu, Gaz kompresör ve pompa gereklidir. 

2. Problem/Sorun: 

Kanalizasyon; evlerde, işyerlerinde ve sanayide oluşan atıksuların arıtma tesislerine 

ulaşmasını sağlayan sistemlerdir. Kanalizasyon sistemi canlı bir mekanizmadır ve  altyapı 

yatırımı çok maliyetlidir. Tüm dünyada nüfus giderek çoğalmakta ve her geçen gün hem 

atıklar hem de enerji ihtiyacı katlanarak artmaktadır. Yenilenebilir enerji bu noktada çözüm 

yollarının başında gelmektedir. İnsan feçesi atıklarını temizlemek, belediyecilik işlevlerinin 

önemli ve yük getiren bir parçasıdır. Çevreye etkisi, personel istihdamı, maliyet gibi sorunları 

içermektedir. Üstelik bu atıklar, topraklarda verim amaçlı kullanılamaz ve topraklarda 

tuzluluğa sebep olur. Ayrıca  kullanılamayan bu feçes biyogaza dönüştürüldüğünde yarayışlı 

bir hal almış olur. Günümüzde biyogaz üretimi  ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamak, su 

buharıyla elektrik üretimi, içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanımı gibi çeşitli 

alanlarda kullanılmaktadır ancak insan feçesinin bu açıdan kullanımı henüz uygulanabilir 

değildir. Bu projemizde yenilenebilir enerji kapsamında insan feçesinden elektrik ve/veya ısı 

üretimi elde ederek feçes atıklarını faydalı hale getirmeyi amaçladık. 

 

3.Çözüm  

Feçes atıklardan oluşan biyogazı ihtiyaca göre elektrik ya da gaza çevireceğiz. Bu amaçla 

konutlardan, yerleşim bölgelerinden, işletmelerin sosyal tesislerinden kaynaklanan ve 

insanların yaşam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan kanalizasyon 

atıklarındaki feçes kullanılabilir.  

Üretim için atıkların toplanacağı bir depo ve üretilen gazın depolanması için tank gereklidir.  

Bu amaçla belediyelerin kanalizasyon temizleme  birimlerine hem destek olunabilir hem de 

elde edilen biyogaz ile ısınma, elektrik , ev tüpü gibi ihtiyaçlar için yenilenebilir enerji elde 

edilebilir. Oluşturulan mekanizma ile köy evlerinde  ya da şehirlerde akıllı ev projesi 

kapsamında aynı amaçla daha küçük boyutta cihazlar üretilebilir. 

Bina içerisinde giderlere bağlı mahalle kanalizasyonlarına belediyeden gerekli izin ve proje 

içeriği oluşturup ortak zemin planı oluşturulabilinir.  

AKILLI EV PROJESİ; 

1-) Yeni yapılacak binaların mimarı projelerinde yer almak. 



2) Bina giderlerinin kanalizasyona gitmeden ortak bir alanda sızdırmaz tanklara yerin 10 

metre altında depolamak. 

3) Belli bir sıcaklık ve basınç altında  (0,7 veya 1 atm ve 18-25 C  ) gerekli  reaktif ürünü 

ekleyerek (peyniraltı suyu) feçesin fermente olmasını sağlamak. 

4) Yapılmış deneylerden 1 Kg insan Feçesinden 23 Lt biyometan gazı üretilmiştir. 

5) Üretilen gazın belirli  saf sudan geçirerek  zararlı gazlardan temizlemek . 

6) Yeni bina projelerinde üretilen gazın evlerde kombilerde kullanılmasını sağlarken, evlerin 

ocakların da kullanmak. 

 

 



 

4. Yöntem 

Üretim için atıkların toplanacağı bir depo ve üretilen gazın depolanması için tank gereklidir.  

1.ÖngübreTank2.Isıtmasistemi3.Mekanikkarıştırıcılar4.Biyokütle besleme sistemi 5. 

Fermenter 6. Gaz depolama tankı 7. Gaz depolama tankının korunması için kauçuk PVC 

kubbe 8. Yoğuşma drenaj sistemi, kükürt giderici ve gaz besleme sistemi 9.Ayırıcı 10.Sıvı 

gübre Lagoon veya depolama tankı 11.Initialize otomasyon sistemi, proses ekran ve kontrol 

sistemi 12. Isı besleme istasyonu 13. Co-jeneratör 

Atıklar ön gübre tankına girer ve dengeleme yapılarak karıştırılır. Daha sonra özel ana 

besleme pompa ile fermentor tankına proses gereği her saat başı eşit miktarlarda sevk edilir. 

Proses kontrolör PLC vasıtasıyla sistem ısıtma ve karıştırması otomatik olarak gerçekleşir. 

Fermentör gaz geçirmez, sızdırmaz beton tankdır. Sabit bir sıcaklığı muhafaza etmek için, 

beton fermantasyon tankı taban ve yan duvarları ısıtma boruları ile donatılmıştır .Soğuk 

iklimlerde Isı kaybını önlemek için, beton fermente tankı dışına ısı yalıtımı yapılır.Alt- 

tabaka, belli aralıklarla (otomasyon ihbarı ile)sürekli düşük hızlı mekanik karıştırıcılar 

kullanılarak karıştırılır. Fermente edilmiş olan ortam yine otomatik olarak boşaltma işlemi 

yapar. Bütün biyogaz tesisi kontrol otomasyon sistemi gelen sinyaller üzerinde 

gerçekleştirilir. (Fermantasyon işlemi yapılacaktır. Oluşan gazın metan yüzdesi ölçülecektir) 

Oluşan metan gazı kullanım yerine işlem görecektir. Elektrik watt ölçümü, Gazın içerisinde 

metan gazı vb ölçümleri yapılacaktır. 

Montaj; ön gübre tankı kapasitesi 100-150 metre küp 

Ön fermente tankı 150-200 metre küp 

Ana fermantasyon tankı reaktör 200-250 metre küp 

Gaz deposu 200-20 metre küp  

Gaz kompresör ve pompa, Azami kapasitesi 500m3/saat , Azami basınç 13,8 bar azami 

vizkozite 108.000 cst malzemeler Dökme Demir duktil Demir , 316 paslanmaz Çelik 

 

           5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çevreye zarar veren tüm atıklar toplanarak kirlilik azaltılacak. Taşıma sektörü canlanacak ve 

kayıt altına alınacak ve binlerce istihdam sağlanacak. Yer altı sularının kirlenmesi önlenecek, 

zararlı uçucuların üreme alanları azalacak ve dolayısıyla bunlarla yapılacak mücadelede 

kullanılan zehirli kimyasallar azalacak. Üretilen enerji elektrik ve ısı olarak sisteme katılacak. 

İthalat rakamı düşecek ve cari açık azalacak. Doğaya metan atımı sıfırlanacak ve Türkiye 

karbon piyasalarından büyük gelirler elde etme imkânı bulacak. 

Biyogaz tesislerinde fermente edilen organik atıklar(  insan feçesi)  fermente gübreye 

dönüşecek, tarım arazilerinin organik madde oranları ve tarımsal verimi artacak. Bu gübrede 

tohum yabancı tohumlar parçalandığı için, yabancı ot mücadelesi azalacak, kimyasal kullanım 



düşecek, nitrat parçalanacak ve yeraltı sularına zarar vermeyecek. Sıvı gübre halinde toprağa 

döküldüğü için tarlaların yeraltı suyu kullanma oranları azalıyor bu nedenle artık yeraltı suyu 

kullanılması artacak. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Uygulanabilinir bir proje olduğunu düşünüyorum. Belediye çöp atıklarının geri dönüşümünü 

sağlayan benzer sistemler mevcuttur. Hem belediyelerin kanalizasyon atıkları için büyük bir 

sistem hem de lokal olarak binalar için küçük sistemler üretilerek yurtdışına da ticari amaçla 

sunulabilinir. Ham maddeyi sağlanabilmesi akabinde oluşan organik gübrenin satılması, açığa 

çıkan biyogazın belirli metotlarla satışı yapılabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin belediye kanalizasyon sistemi için tahmini maliyeti; personel, seyahat, 

alet,te.hizat, yazılım,yayın,danışmalık hizmetleri için 500.000 TL’dir. 

Projenin 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi ; belediyeler, müteahhitler, köylerde yaşayan bireylerdir. 

  

 . 

9. Riskler 

Zararlı gazlardan arındırdıktan sonra oluşan su kirliliği 

Metan gazının tank dışına sızması 

Metan gazı ile patlama oluşması gibi riskler içermektedir. 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Zeynep Şahende Omma 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 
problemle 

ilgili tecrübesi 

Zeynep Şahende Omma Yürütücü Asfa Ferda Koleji Yok 

Gökhan Kalaycı Makine Mühendisi  Var 
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