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ÖZET
Üretilen atÕklarÕn yönetimi etkin ve sürdürülebilir olmalÕdÕr. Yenilenebilir bir kaynak olarak organik atÕklardan
biyogaz üretilmesi pratik ve uygulanabilir bir seçenektir. Bununla birlikte biyogazÕn üstün yanlarÕ ve
dezavantajlarÕ ortaya konularak, di÷er alternatif kaynaklarla karúÕlaútÕrmaya gidilmelidir. YapÕlan akademik
çalÕúmalarÕn yanÕsÕra, biyogazÕn etkin úekilde kullanÕmÕ 1970’li yÕllardaki petrol krizinden sonra yeniden, baúta
Avrupa Birli÷i ülkeleri olmak üzere 2000’li yÕllarla birlikte çok ciddi bir ilgiyle de÷erlendirilmektedir. Özellikle
küresel iklim de÷iúiminin önlenmesinde biyogaz üretiminin katkÕlarÕ olaca÷Õ tahmin edilmektedir. Ülkemizin de
hem yasal düzenlemeleri yaparak, hem de teknolojik uygulamalarla bu sürece dahil olmasÕ ve ilgili sektörlere
gerekli teúvikleri hazÕrlamasÕ gerekmektedir.
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1. GøRøù
Biyogaz, belirli
mikroorganizmalarÕn organik
maddeleri oksijensiz ortamda bozundurulmasÕ ile
oluúmaktadÕr. Bu süreç bataklÕklarda ve katÕ atÕk
deponilerinde
kendili÷inden
gerçekleúmektedir.
Anaerobik
bozundurma
(AB)
ise
biyogaz
reaktörlerinde evsel, tarÕmsal ve gÕda endüstrisi
organik atÕklarÕnÕn kullanÕlmasÕdÕr.
Reaktörlerden elde edilen biyogaz enerji üretimi için
kullanÕlmaktadÕr. Tipik olarak biyogaz %60 metan
(CH4) ve %40 karbondioksit (CO2)’den oluúmaktadÕr.
Biyogaz do÷rudan ÕsÕnma ve elektrik üretimi için
kullanÕlabilece÷i gibi CO2 gideriminden sonra
basÕnçlandÕrÕlarak araç yakÕtÕ veya do÷al gaz
sisteminde kullanÕmÕ sözkonusu olabilmektedir.
Biyogaz üretiminden sonra kalan ürünler gübre olarak
adlandÕrÕlÕr. Organik maddelerde bulunan ve bitkilerin
gereksinimi olan azot, fosfor ve potasyum gübre
içerisinde korunmakta ve bu ürün tarÕmsal gübre
úeklinde kullanÕlabilmektedir.
Sürekli olarak atÕk üretilmesi nedeniyle biyogaz
yenilenebilir enerji kayna÷Õ olarak kabul edilmektedir.
Fosil kaynaklarÕn bir kÕsmÕnÕn yerini biyogazÕn almasÕ
ile de sera gazÕ emisyonlarÕnda azaltÕm olabilecektir.
Organik katÕ atÕklarÕn katÕ atÕk deponilerine yasal
süreçler nedeniyle alÕnmamasÕ ile de belediyeler yeni
atÕk yönetim stratejileri geliútirecekler ve anaerobik
bozundurma bu süreçte önemli bir rol oynayacaktÕr.
Bozundurma sonrasÕ ortaya çÕkan gübrenin besin
elementleri nedeniyle fenni gübreden daha kullanÕúlÕ
olmasÕnÕn yanÕsÕra topra÷Õn verimini artÕcÕ etkisi
oldu÷u da bilinmektedir.

2.BøYOGAZ øLE ENERJø ÜRETøMø
Yenilenebilir enerji üretiminin enerji arzÕna çözüm
olmasÕ yönünde dünya genelinde çok yo÷un
araútÕrmalar yapÕlmaktadÕr. Biyogaz, kullanÕlabilir
atÕklarÕn toplanmasÕnda, biyogaz reaktörlerinin
iúletilmesinde ve oluúan gübrenin iletilmesinde
kullanÕlmaktadÕr. Üretilen enerjinin yaklaúÕk %20-40
civarÕ bahsedilen aúamalar için kullanÕlmaktadÕr. Ve
bu enerji girdisinin miktarÕ atÕ÷Õn türüne, biyogazÕn
üretim úekline ve iúletim sÕrasÕnda gereken ÕsÕtma
miktarÕna ba÷lÕ olmaktadÕr.
Hayvan atÕklarÕndan elde edilen biyogazÕn düúük
miktarda olmasÕ nedeniyle, biyogaz üretimi sÕrasÕnda
gerekli enerjinin büyük kÕsmÕ kullanÕlmaktadÕr.
Bununla birlikte arta kalan enerji hayvan atÕklarÕnÕn
200 km uzaktan taúÕnmasÕnÕ karúÕlayabilir düzeydedir.
Evsel ve di÷er yüksek enerjili atÕklardan elde edilen
enerji daha yüksek olmasÕ nedeniyle, atÕklarÕn 600-700
km mesafelerden taúÕnmasÕ mümkün olabilmektedir
(Berglund, 2006).

3.BøYOGAZIN AVANTAJLARI
Biyogaz
üretim
sistemleri
pekçok
hedefi
gerçekleútirmek üzere uygulanmaktadÕr. Temel olarak
üç ana kategoride toplanabilmektedir: (i) uygun atÕk
yönetimi, (ii) yenilenebilir enerji üretilmesi ve (iii)
bitki besin elementlerinin yönetiminin iyileútirilmesi.
Bu sistemlerin hayata geçirilip sürdürülmeleri için
pekçok
yasal
düzenlemenin
yapÕlmasÕ
gerektirmektedir. Hükümetlerin iúletmelerin kurulmasÕ
için yatÕrÕm garantileri vermeleri önemli bir aúamadÕr.
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AtÕk yönetimi
Pekçok büyük biyogaz tesisi evsel organik atÕklarÕn
arÕtÕmÕnÕn uygun yöntemi oldu÷u için inúaa
edilmektedir. Organik atÕklarÕn katÕ atÕk deponilerine
konulmasÕnÕn yasaklanmaya baúlamasÕ ile yeni
stratejilerin geliútirilmesi gerekmektedir. AtÕklarÕn katÕ
atÕk deponilere konulmasÕ durumunda uygulanacak
vergilendirme ile iúletilebilirli÷i zorlaúacaktÕr. Organik
atÕklarÕn yalnÕzca biyolojik arÕtÕmÕ de÷il yakma
seçene÷i için de yasaklanma sözkonusudur. øngiltere
ülkedeki organik atÕklarÕn katÕ atÕk deponilerine
konulmasÕnÕ 2010 yÕlÕnda %25 ve 2020 yÕlÕnda ise
%65 oranÕnda azaltÕlmasÕnÕ hedeflemektedir (NSCA,
2006).
Yenilenebilir enerji
Pekçok biyogaz tesisi yenilenebilir enerji üretmesi
nedeniyle inúaa edilmektedir. Örne÷in anaerobik
bozundurmanÕn
kompostlamaya
göre
tercih
edilmesinin nedeni ekonomik bir getirisinin olmasÕdÕr.
Yasal düzenlemeler yapÕlarak CO2 vergilerinde artÕúlar
ile biyogaz üretimleri teúvik edilebilir.
Bitki besinleri ve gübre
AtÕk maddedeki bütün bitki besinleri oluúan gübre
içerisinde korunmaktadÕr. AB kentsel atÕklardaki bitki
besinlerinin dolaúÕmÕnÕ sa÷layarak kimyasal gübre
talebini azaltmaktadÕr. AB gübrenin kalitesini
artÕrmakta, bitki için uygun olan yüksek amonyum
içeri÷i ile azotun etkinli÷ini geliútirmektedir. Örne÷in
domuz atÕklarÕndaki toplam azotta %70 olan
amonyum oranÕ gübre olmasÕ durumunda %85’e
yükselmektedir (Sommer vd., 2001). Bunun yanÕsÕra
gübre verimsizleúmiú topraklara organik madde
içeri÷ini artÕrmak üzere uygulanabilir. Böylelikle
toprak yapÕsÕnda iyileúmeler ve topra÷Õn su tutma
kapasitesinde artÕú sa÷lanÕr.

Biyogaz ayrÕca birleúik ÕsÕ ve güç (BIG) üretimi için
kullanÕlabilir. BIG üretimi için dizel motorlarÕ, güç
türbinleri gibi pekçok teknoloji uygundur.
AB’de oluúan %2-7 arasÕnda kuru madde içeri÷i olan
gübrenin do÷rudan toprakta kullanÕmÕnda taúÕma bir
problem olabilir. Ancak oluúan gübrede yüksek
miktarlarda azot (tipik olarak kuru ton baúÕna en az
100 kg N, ki bunun da 75 kg ‘Õ amonyum
formundadÕr), fosfor (kuru ton baúÕna 15 kg) ve
potasyum (kuru ton baúÕna 50 kg) içermektedir.
Biyogaz halen Dünyada 3.8 milyon araçta
kullanÕlmaktadÕr ve 10,000 otomobil ve otobüste
hiçbir sorun yaratmadÕ÷Õ belirlenmiútir. AvrupalÕ araba
üreticileri son yÕllarda do÷al gazlÕ araçlarÕn üretimi
için çalÕúmalar yürütmektedir. Avrupa Birli÷inde 2010
yÕlÕnda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi
%21’lere çÕkarÕlmaya çalÕúÕlmaktadÕr. øsveç ise 2020
yÕlÕnda taúÕmada biyogazÕn payÕnÕ %8’e çÕkarmayÕ
hedeflemektedir (Börjesson ve Mattiasson, 2007).

4.1.Potansiyeli ve Gelecek KullanÕmÕ
Biyogaz üretimindeki geliúim teorik potansiyele koúut
olmayabilir. AtÕklarÕn ülke genelinde çok da÷ÕnÕk
olmasÕ ve bütün atÕklarÕn anaerobik bozundurma için
özellikle yüksek taúÕma masraflarÕ nedeniyle
ekonomik olmayabilir. Büyük kapasiteli biyogaz
tesislerinin (yÕllÕk 10 GWh’den büyük) iúletilebilmesi
için, 35-50 küçük kentsel atÕk gerekmektedir
(Nodrberg vd., 1998). Örne÷in øsveç için yapÕlan bir
çalÕúmada, tarÕmsal atÕklar, organik atÕklar ve enerji
bitkilerinden elde edilebilecek biyogaz potansiyeli
ùekil 1’de verilmektedir. Henüz ülkemizde yalnÕzca
birkaç arÕtma tesisi ve endüstriyel uygulamalarÕ olan
biyogaz üretimi için, benzeri hesaplamalarÕn yapÕlarak
ülkemiz potansiyelin ortaya konulmasÕ gereklidir.

çamur
evsel
hayvan atÕ÷Õ
mÕsÕr, tahÕl, vb.

4.BøYOGAZIN KULLANIMI
Genellikle biyogazÕn büyük kÕsmÕ üretildi÷i bölgede
tüketilmektedir. AyrÕca, biyogaz talebi bütün yÕl
içerisinde de÷iúebilmektedir. BiyogazÕn do÷al gaz
sistemine ba÷lanmasÕ ile boúa kullanÕmÕ engellenir.
BiyogazÕn do÷al gaz sistemine ba÷lanmasÕ için CO2,
parçacÕklarÕnÕn, su buharÕ ve hidrojensülfirden
arÕndÕrÕlmasÕ gereklidir.
0

IsÕ üretimi biyogazÕn en sÕk ve yo÷un kullanÕm
úeklidir. Do÷al gaz sistemleri için geliútirilmiú su
kazanÕnda fazladan ön-arÕtÕm yapÕlmadan küçük
de÷iúimler yapÕlarak rahatlÕkla kullanÕlabilmektedir.
Ço÷u biyogaz reaktörü ÕsÕtÕlmaktadÕr ve üretilen gazÕn
%10’u büyük ölçekli tesislerde ve %30’u küçük
ölçekli tesislerde bu amaç için kullanÕlmaktadÕr
(Bergland ve Börjesson, 2003).
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Biyogaz Potansiyeli (TWh)

ùekil 1. øsveç’in biyogaz potansiyeli (Linné and
Jönsson, 2004).
BiyogazÕn genel kullanÕmÕ ÕsÕtma amaçlÕ olsa da araç
yakÕtÕ olarak kullanÕlmasÕnda da ciddi artÕú
görülmektedir. TaúÕma sektöründe yüksek yakÕt
maliyetleri nedeniyle ÕsÕnmadan çok taúÕma amaçlÕ
kullanÕmÕna yönelim sözkonusudur. Biyogaz üretimi
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sayesinde 2015 yÕlÕnda Avrupa’daki a÷Õr vasÕtalarÕn
kullandÕ÷Õ yakÕtÕn %27’sine karúÕlÕk gelecek bir
rakama ulaúacaktÕr. 2002 yÕlÕnda Avrupa’da üretilen
biyogaz miktarÕ 92 PJ/yÕl iken, yapÕlan tahminlerde bu
rakamÕn 2020 yÕlÕnda 770 PJ/yÕl olaca÷Õ
öngörülmektedir (Jönsson ve Persson, 2003).
Yeni tür atÕklarÕn de÷erlendirilmesi de sözkonusu
olabilir. Son zamanlarda tahÕl ürünlerinden etanol
üretimine yönelinmektedir. Bu iúlem sonrasÕ atÕk
ürünler biyogaz üretiminde kullanÕlmaktadÕr. Böylece
tahÕlÕn tonu baúÕna, enerji üretiminde %60 artÕú
sa÷lanmaktadÕr (Börjesson, 2004). TahÕldan elde
edilen etanol üretimi ile oluúan bir TWh enerjiye
ilaveten arta kalan maddelerden biyogaz eldesi ile 0.4
TWh enerji daha sa÷lanabilmektedir.
Biyogaz üretim kapasitesi, reaktör sisteminin
veriminin artÕrÕlmasÕ ve izleme ve kontrolünü içeren
teknolojinin
geliútirilmesiyle
kolaylÕkla
artÕrÕlabilmektedir. Üretilen biyogazÕn ço÷unlu÷unu
oluúturan atÕksu arÕtma tesislerinde, öncelikli olarak
hedef çamur miktarÕnÕn azaltÕlmasÕ ve çamurun stabil
hale getirilmesi iken, enerji üretimi ikinci önemdedir.
Bu nedenle de reaktörlerin sorunsuz çalÕúmasÕ için
düúük yükleme hÕzlarÕnda iúletilmektedir. Bu
reaktörlerin daha etkili çalÕútÕrÕlmasÕ için di÷er organik
atÕklarla birlikte bozundurmasÕ sa÷lanabilir. Böylece
reaktör içerisinde besin dengesi uygun ve
zehirleyicilerin etkisi azaltÕlmÕú olur. Reaktör
teknolojisi sürekli geliúmekte, yeni yaklaúÕmlar ve
uygulamalar araútÕrÕlmaktadÕr. Tek fazlÕ sulu çamur
tarzÕ reaktörler ço÷unlu÷u oluúturmaktadÕr. Yüksek
kuru madde içeren atÕklarÕn ön-arÕtÕm yapÕlarak köpük
ve kabuk oluúumunu engellenmesi durumunda kuru
bozundurma teknolojileri daha uygun olabilmektedir
(Lantz vd., 2006). Yine bu tür atÕklar için iki fazlÕ
sistemler uygulanarak, öncesinde uçucu ya÷ asitleri
üretilmekte, daha sonraki fazda metan oluúmaktadÕr.
øki fazlÕ sistemin uygulanmasÕ durumunda herbir adÕm
için optimum úartlar sa÷lanarak daha etkili
bozundurma gerçekleúmektedir (Yilmaz ve Demirer,
2008).
øngiltere üzerine yapÕlan bir çalÕúmada, var olan atÕk
yönetim stratejilerine göre en düúük ve en yüksek
oranda AB’nÕn uygulanmasÕ dÕÕrumunda oluúan
rakamlar ortaya konulmuútur (NSCA, 2006). Düúük
oranlÕ senaryoda arÕtma çamurlarÕnÕn %75’i, hayvan
atÕklarÕnÕn %10’u ve gÕda atÕklarÕnÕn %10’u; yüksek
oranlÕ senaryoda ise arÕtma çamurlarÕnÕn %90’Õ, yaú
hayvan atÕklarÕnÕn %30’u, kuru hayvan atÕklarÕnÕn
%10’u, gÕda atÕklarÕnÕn %65’inin AB’ye tabii oldu÷u
varsayÕlmaktadÕr. Düúük oranlÕ senaryo ile
øngiltere’deki araç yakÕtlarÕnÕn %1.5’u karúÕlanÕrken,
yüksek oranlÕ senaryoda bu rakam %8’e
yükselmektedir.

4.2. BiyogazÕn ekonomisi
Biyogaz ekonomisi oldukça karmaúÕk olup, di÷er
enerji
üretim
sistemleri
ile
do÷rudan
karúÕlaútÕrÕlmasÕnÕn yapÕlmasÕ güçtür. Di÷er enerji
üretim sistemlerinin aksine AB sistemleri enerji
gereksiniminin dÕúÕnda pekçok úeye çözüm bulmayÕ
hedefler. Kimi durumlarda enerji üretimi ikinci
derecede
önemli
olabilmektedir.
AB
yasal
gereksinimleri karúÕlamak üzere (katÕ atÕklarÕn deponi
alanÕnda çözülmesinin yasaklanmasÕ gibi), mevcut atÕk
yönetim stratejilerinin çevresel etkilerinin azaltÕlmasÕ,
veya tarÕmsal uygulamalar için, ya da iyi bir gübre
eldesi gibi pekçok farklÕ gereksinim için
uygulanabilmektedir.
Biyogaz tesislerinin yatÕrÕm maliyetleri büyük
farklÕlÕklar içermektedir. SÕvÕ atÕklar için ton baúÕna
yÕllÕk 70-150 euro iken, ön arÕtÕm gerektiren yüksek
katÕ içer÷i olan atÕklar için ton baúÕna 500 euro’dan
fazla bir yatÕrÕm ücreti gerekmektedir. Elde edilen
biyogaz ve atÕk harçlarÕ da hesaba katÕlÕnca toplam
üretim maliyetleri arasÕnda küçük bir fark olmaktadÕr.
Hemen hemen bütün atÕk maddelerin arÕtÕmÕ ya
ücretsiz olarak yapÕlmakta ya da atÕk harcÕ
uygulanmaktadÕr. AtÕk harcÕ atÕ÷Õn çeúidine ve biyogaz
tesislerine göre farklÕlÕklar göstermektedir. Örne÷in
Avrupa’da evsel atÕklar için 45-60 euro ton baúÕna atÕk
harcÕ alÕnÕrken, mezbaha atÕklarÕ için 5-27 euro
alÕnmaktadÕr. Danimarka’da ço÷unlu÷u hayvan atÕ÷Õ
olan ortak arÕtÕm tesislerine gÕda endüstrisi ve benzeri
atÕklarÕn alÕnmasÕ ekonomik bir iúletme için gerekli
olmaktadÕr. Böylece atÕklarÕn %20 sini oluúturan ortak
arÕtÕmla birlikte biyogaz miktarÕ artarken alÕnan atÕk
harcÕ ile daha fazla gelir elde edilebilmketedir (HjortGregersen, 2003).
Biyogaz tesisleri yatÕrÕmlarÕ iklim yatÕrÕm programlarÕ
üzerinden hükümetlerce desteklenebilirler. Her ne
kadar bu tür destekler yatÕrÕmlar için hayati olmasa da
projelerin gerçekleúmesi bir katalizör görevi
yapmaktadÕr.
Çiftçilerin
atÕklarÕnÕ
getirmesi
durumunda ücret alÕnmamalÕdÕr, ücretlendirme
sözkonusu ise de tesisten alacaklarÕ gübre karúÕlÕ÷Õnda
de÷erlendirilmelidir. Oluúan gübreyi fenni gübre
olarak kullanÕlmasÕnda isteksizlik görülse de, gübre
kalitesinin ortaya konulmasÕ ile organik tarÕmda tercih
edilece÷i düúünülmektedir. TarÕmsal uygulamalarÕn
dÕúÕnda toprak iyileútime ya da inúaat mühendisli÷inde
kullanÕmlarÕ da mümkün olabilmektedir.

5. BøYOGAZIN ÇEVRESEL ETKøLERø
FarklÕ enerji kaynaklarÕnÕ çevresel etkileri açÕsÕndan
de÷erlendirdi÷imizde, unutulmamalÕdÕr ki AB olmasa
da atÕk arÕtÕlma sürecinde emisyonlara neden
olmaktadÕr. KarúÕlaútÕrmalar yapÕldÕ÷Õnda bu durum
dikkate alÕnmalÕdÕr.
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BiyogazÕn fosil kaynaklar yerine kullanÕlmasÕ ile CO2
ve di÷er sera gazlarÕnÕn salÕnÕmlarÕ azaltÕlmaktadÕr.
Biyogaz üretimi sÕrasÕnda oldukça az fosil yakÕt (atÕk
taúÕnÕm sÕrasÕnda dizel kullanÕmÕ) tüketilir. Sonuç
olarak, evlerin ÕsÕtmasÕnda ve araç yakÕtlarÕ yerine
biyogazÕn kullanÕmÕ ile %75 sera gazlarÕnda azaltÕm
gerçekleúebilmektedir.
BiyogazÕn önemli bileúeni olan CH4 aslÕnda bir
seragazÕdÕr ve iklim de÷iúimi açÕsÕndan irdelendi÷inde
bir kilogram CH4 yirmi kilogram CO2’ye eúde÷er
olmaktadÕr. Biyogaz sistemlerinden CH4 kayÕplarÕnÕn
azaltÕlmasÕ
seragazÕ
salÕnÕmlarÕna
katkÕda
bulunacaktÕr. Biyogaz sisteminde ürün olarak oluúan
gübrede mikroorganizmalar hala CH4 üretmeye devam
etmektedir. Gübrenin bu úekilde beklemesi ile oluúan
CH4
miktarÕ
üretilen
biyogazÕn
%10-15’i
mertebelerindedir. Bu nedenle oluúan gübrenin kapalÕ
tanklarda tutulmasÕ ve biriken biyogazÕn alÕnmasÕ
gereklidir.
Ötröfikasyon ve asidifikasyona neden olan emisyonlar
düúünüldü÷ünde AB iyi bir alternatif olmaktadÕr.
Örne÷in úeker pancarlarÕndan kaynaklÕ azot sÕzÕntÕsÕ
anaerobik
bozundurmaya
tabi
olursa
azaltÕlabilmektedir.
AtÕklarÕn
toplanmamasÕ
durumunda kÕú aylarÕnda çürümekte ve azot serbest
kalarak ötröfikasyona neden olmaktadÕr.
Biyogaz sistemleri enerji ve çevresel sistemler analizi
ile de÷erlendirilmektedir. Bu analiz ile enerji
akÕmlarÕnÕn de÷erlendirilmesi ve miktarÕnÕn yanÕ sÕra
biyogaz üretimi ve tüketimindeki tüm yaúam
döngüsündeki emisyonlar de÷erlendirilmektedir.
Biyogaz üretiminde oluúan emisyonlar (karbondioksit,
karbonmonoksit, hidrokarbonlar, metan, sulfürdioksit,
ve parçacÕklar) de÷erlendirilmelidir. Üretilen gazÕn ÕsÕ
üretimi için küçük ve büyük boyutlu ÕsÕtÕcÕlarda, ÕsÕ ve
elektrik üretimi için küçük ve büyük gaz türbinlerinde
ve araçlarda kullanÕlmasÕ hesaba katÕlmalÕdÕr. Bunun
yanÕsÕra, fenni gübre olarak kullanÕlmasÕ ve taúÕnÕmlar
sÕrasÕnda oluúacak emisyonlar da hesaba katÕlmalÕdÕr.
Biyogaz sistemindeki kaçaklar, yetersiz teknoloji ya
da fazla gaz üretiminden oluúan kayÕplar önemli
çevresel etkileri olmaktadÕr. Örne÷in biyogazda %2 lik
metan kaybÕ nedeniyle yakÕt döngüsünde metan
emisyonunda 10-100 katÕ bir artÕúa neden olmaktadÕr.
BiyogazÕn zenginleútirilmesi sÕrasÕnda %10’luk bir
kayÕp ise yakÕt-döngüsü emisyonununda 50-540 katÕ
artÕm gerçekleúmektedir.

5.1. Biyogaz üretiminin AvantajlarÕ
Analizler göstermektedir ki, sera gazlarÕ emisyonunu
e÷er biyogaz ÕsÕtma amacÕ ile fosil yakÕtlar yerine
kullanÕlÕrsa %75-90 oranÕnda, BIG yerine kullanÕlÕrsa
%60-90 ve benzinli ve dizel araçlarda kullanÕlmasÕ
durumunda %50-85 arasÕnda azalma mümkün
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olmaktadÕr. Buna karúÕlÕk, biyogaz sistemleri
biyoenerjiye göre sera gazlarÕ emisyonu açÕsÕndan
%50-500 daha yüksek olabilmektedir.
Anaerobik bozundurma ve biyogaz üretimi atÕk madde
türüne, yakÕtlara ve yerini aldÕ÷Õ atÕk yönetim
sistemlerine göre potansiyel çevresel avantajlarÕ
vardÕr. Genel olarak, anaerobik bozundurma aúa÷Õdaki
durumlarda faydalÕ olabilir.
- SÕvÕ hayvan atÕklarÕ, úeker pancarÕnÕn yaprak ve baú
kÕsÕmlarÕ gibi atÕk maddelerin normal úartlarda enerji
hammaddesi olarak kullanÕlmamasÕ durumlarÕnda,
biyogaz fosil yakÕtlarÕn yerini alÕr;
- DolaylÕ çevresel etkilerin dikkate alÕnmasÕnda,
örne÷in, (i) hayvan atÕklarÕnÕn depolanmasÕ sÕrasÕnda
oluúan metan ve amonyumun emisyonlarÕnÕn
azaltÕlmasÕnda, (ii) azot içeri÷i zengin olan ürün
atÕklarÕndan
azot
sÕzÕntÕsÕnÕn
ve
amonyum
emisyonlarÕnÕn azaltÕlmasÕnda, ve (iii) organik
maddenin kompostlanmasÕ ile amonyum emisyonun
azaltÕlmasÕnda;
- Biyogaz fosil yakÕtlarÕn yerini almasÕ durumunda,
sera gazlarÕ emisyonunda ve ayrÕca fotokimyasal
oksidasyon reaksiyon potansiyeli, ötröfikasyon
potansiyeli, asidifikasyon potansiyeli ve parçacÕk
madde emisyonunda azalmalara neden olur.
Fakat biyogaz her zaman di÷er biyoenerji sistemleri
ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda en iyi alternatif olmak
durumunda de÷ildir. Örne÷in, ÕsÕ gereksinimi için
do÷rudan atÕk maddelerin yakÕlmasÕnda, yüksek enerji
dönüúümü nedeniyle biyogaz sistemin uygulamasÕnda
daha fazla sera gazÕ salÕnÕmÕna neden olabilmektedir.
Biyogaz sistemlerinden önemli miktarda metan veya
amonyum kayÕplarÕnÕn engellenmesi için uygun
saklama ünitelerinin yapÕlarak fazla metanÕn
yakÕlmasÕ, veya gübrenin uygun úekilde da÷ÕtÕmÕnÕn
yapÕlarak amonyum kayÕplarÕnÕn azaltÕmÕ sa÷lanabilir.
Biyogaz sisteminin hangi amaca hizmet edece÷inin iyi
belirlenmesi gerekir. Enerji ürünleri ile do÷rudan
yakma yoluyla enerji mi elde edilecek? yoksa toprak
iyileútirme mi sa÷lanacak? bilinmelidir. Enerji
performansÕ ve çevresel etkileri bakÕmÕndan biyogaz
sistemlerini de÷erlendirmek oldukça güçtür.

6.SONUÇ
Geleneksel enerji kaynaklarÕnÕn azalmasÕ, beraberinde
iklim de÷iúiminin kritik seviyelere ulaúmasÕ ve artan
nüfusla atÕk yönetimi çok ciddi problemler olarak
önümüzde durmaktadÕr. Biyogaz kullanÕmÕ kÕrsal
alanda küçük ölçekli amaçlarÕn ötesine hizmet
edebilmektdir. Biyogaz teknolojisi artÕk pekçok ülke
tarafÕndan yo÷un olarak kullanÕlmakta ve ciddi
birikimler kazanÕlmÕútÕr. Bu süreçte önemli araçlardan
biri de bilimsel çalÕúmalarÕn ortaya koydu÷u
beklentiler do÷rultusunda yasal düzenlemelerin hazÕr
olmasÕdÕr. ArtÕk faaliyetleri sadece çevresel etkileri
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olarak de÷erlendirmek yeterli olmamaktadÕr. Biyogaz
üretim sistemlerinin çevresel etkileri düúünüldü÷ünde,
sistemin analitik yaklaúÕmÕnda biyogaz üretimi ile
oluúan emisyonlarÕ ve enerji performanslarÕnÕ da
içeren yaúam-döngüsü analizi yapÕlarak olumlu ve
olumsuz yönler ortaya konulmalÕdÕr. Bütün bunlarÕn
yanÕsÕra ülkemizde çok ciddi uygulama úansÕ
bulamamÕú bu teknolojinin bir an önce kamuoyuna
yararlarÕ ve kullanÕm kolaylÕklarÕ aktarÕlmalÕdÕr.
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