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Özet 

Bu çalışmada amaç; Türkiye’nin farklı kaynak tiplerine göre 

belirlenen biyokütle potansiyelinden elde edilebilecek elektrik 

enerjisi miktarını, uygulanabilir elektrik üretim teknolojilerine 

göre belirlemektir. Çalışmada biyokütle kaynakları olarak 

kentsel katı atık, tarımsal ürün, hayvan gübresi ve kentsel atıksu 

arıtma çamuru değerlendirilmektedir. İncelenen biyokütle 

kaynağı tiplerinden elde edilebilecek biyogazın sahip olduğu 

toplam enerji değeri 29.77 milyar kWh/yıl’dır. Bu kaynak tipine 

göre, biyogaz ve kurutulmuş biyokütle durumlarına ait hesaplar 

sonucu bulunan primer enerji potansiyelleri kullanılarak gaz 

motorlu sistem, gaz türbinli sistem (basit çevrim), gaz ve buhar 

türbinli sistem (kombine çevrim) ve kazan ve buhar türbinli 

sistem kullanılması durumlarındaki kurulu güç değerleri 
belirlenmiştir.  

Abstract 
The aim of this paper is to determine the amount of electricity 

that could be generated, based on the different sources of 

biomass potential in Turkey, using  applicable electricity 

generation methods. In this paper, the sources of biomass are  

municipal solid waste(MSW), energy crops, animal manure and 

municipal wastewater treatment sludge. Throughout Turkey, 

gas potential of all these sources is an amount of 29.77 billion 

kWh/year. Based on the sources stated, using the biogas and 

dried biomass calculations resulting in primary energy 

potentials; the installed capacity for gas-motor systems, gas-

turbine systems (Simple cycle), gas & steam turbine systems 

(combined) and boiler –steam turbine systems are determined.  

1. Giriş 
Ülkelerin dışa bağımlılığı azaltan enerji politikaları 

geliştirmelerinde, sahip oldukları yerli ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı önemlidir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı enerji üretim teknolojileri dışa bağımlılığı 
azaltan, çevreye duyarlı teknolojilerdir. 

Avrupa Komisyonu tarafından 1997 yılında yenilenebilir enerji 

kaynakları ile ilgili hazırlanan beyaz belgede; 2010-2020 yılları 

arasında %8’lik bir artışın sağlanması ve 2020 yılı itibariyle 

yenilebilir kaynaklardan sağlanan elektrik enerjisinin oranının 

%20 olması uygulanabilir görülmektedir [1]. ETKB 2010-2014 

stratejik planına göre temel hedef; 2023 yılı itibariyle toplam 

elektrik enerjisi arzı içerisindeki yenilenebilir enerji kaynaklı 
enerji üretim payının %30 seviyesinde olmasıdır [2]. 

Rüzgar, güneş, aerotermal, jeotermal, hidrotermal ve okyanus, 

hidroelektrik, biyokütle, çöp gazı, atık su arıtma tesisi gazı ve 

biyogaz gibi fosil olmayan kaynaklar yenilenebilir enerji kaynakları 

olarak tanımlanmaktadır [3].  Türkiye’nin 2010 yılı sonu itibariyle 

97 MW Biyokütle Kurulu gücü mevcuttur.  

Biyokütle ve atıktan, birçok farklı teknoloji ile dolaylı ya da 

depolanabilir ara metotlarla enerji elde edilebilmektedir. Bu 

teknolojiler biyolojik ve termokimyasal metotlar olmak üzere 

iki grupta incelenebilir. Biyolojik yöntemler: fermentasyon ve 

anaerobik çürütme, termokimyasal yollar ise yakma, 

gazlaştırma ve piroliz olarak alt gruplara ayrılmaktadır. Dünya 

genelinde atıktan enerji üretiminin yaklaşık %90‟ı yakma 

prosesi ile gerçekleştirilmektedir. 

Doğrudan yakma atıktan enerjiye dönüşümde en yaygın 

yöntemdir. Bugün birçok atıktan enerji tesisleri doğrudan 

yakma sistemleridir. Bu tesislerde buhar sıcaklığı ve basıncı 

yükseldikçe tesisin verimi yükselir [4].  Katı biyokütle ve 

atıktan ısı ve elektrik üretim yöntemleri; yanmaya dayalı üretim 
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ve gazlaştırma tekniklerine dayalı üretim olmak üzere ikiye 

ayrılır. Yanmaya dayalı üretimde, yakıtın kimyasal enerjisi ısı 

enerjisine dönüştürülerek bir ısı eşanjörüne taşınmakta, ısı 

eşanjöründeki akışkan, türbinde veya benzer sistemde 

genleşerek mekanik enerjiyi oluşturmaktadır. Gazlaştırma 

tekniklerine dayalı üretimde ise yakıt, hava ile ya da su buharı 

gibi bazı ilavelerle yanabilir gaza dönüştürülmektedir [5]. 

2. Kaynak Tiplerine Göre Türkiye’nin Biyogaz 

Potansiyelleri 

2.1.  Kentsel Katı Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli 

Türkiye’de atık hizmeti verilen belediye sınırları içerisindeki 

nüfus için çöp gazı potansiyelinin değeri 0.97 milyar m3 / 

yıl’dır. Deponi gaz (LFG) alt ısıl değeri; 19-23 MJ /m3 (5.27 – 

6.38 kWh / m3 ) ve %50 Metan içeren deponi gaz için verilen 

17.20 MJ / m3 (4.77 kWh / m3 ) değerleri dikkate alınarak 5 

kWh/m3 kabul edilmiştir [6], [7], [8]. 5 kWh/m3 alt ısıl değeri 

için çöp gazı potansiyelinin enerji değeri hesaplandığında, 

yaklaşık olarak 4.85 milyar kWh olarak bulunur.  

Atık hizmeti verilen belediye sınırları içerisindeki nüfus 

57.800.347’dir. Yaz ve kış aylarına ait kişi başı belediye atık 

miktarlarının ortalaması alındığında, kişi başı ortalama belediye 

atık miktarı 1.15 kg/kişi-gün’dür.  Atık hizmeti verilen belediye 

sınırları içerisindeki nüfus için yıllık atık miktarı 24.276.145 

ton/yıl olur. Kentsel katı atık alt ısıl değeri 9,0 MJ / kg  (9 GJ 

/ton) olarak belirtilmiştir [9], [10]. Atık hizmeti verilen belediye 

sınırları içerisindeki nüfus için yıllık atık miktarı 24.276.145 

ton/yıl’dır. 9.0 GJ / ton  (2,500kWh /ton)  alt ısıl değeri için atık 

miktarına karşılık gelen enerji değeri hesaplandığında, yaklaşık 
60.69 milyar kWh  / yıl (60.69 TWh / yıl) olarak bulunur.  

2.2. Tarımsal Ürün Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli 

2009 verilerine göre Türkiye’nin toplam tarım alanı 38911 bin 

hektar ve işlenen toplam tarım alanı miktarı ise 21351 bin 

hektardır [11].  Türkiye’nin sahip olduğu 21.351.000 hektar 

toplam işlenen tarım alanının %1’inin enerji elde etmek amaçlı 

kullanılması halinde; 213,510 hektar’lık bir alan enerji tarımı 

amaçlı kullanılmış olacaktır. Hektar başına 10 ton toplam katı 

madde içeren biyokütlenin biyogaz potansiyel değeri yaklaşık 

olarak 6,858 m3 /hektar’dır [12]. Biyogaz üretim potansiyeli 

olarak bu değer kabul edildiğinde, 1.464 milyar m3 biyogaz 

potansiyeli olacaktır. Biyogaz kalorifik değeri yaklaşık 6 

kWh/m3 olarak belirtilmektedir [13]. 6 kWh / m3 biyogaz 

kalorifik değeri için elde edilebilecek olan primer enerji değeri 

8.78 milyar kWh /yıl olur. Buna göre; işlenen tarımsal alanın 

%1’inin enerji amaçlı kullanılması durumunda elde edilecek 
gaz potansiyeli 8.78 milyar kWh/yıl olarak belirlenmektedir. 

1 kg kuru madde (suyu tamamen alınmış madde)  biyokütlenin 

kalorifik değeri 18MJ ’dur. Genel olarak biyokütle verimi 13-

20 ton toplam katı madde / hektar olarak öngörülmektedir [12].  

21.351.000 hektar toplam işlenen tarım alanının %1’inin enerji 

elde etmek amaçlı kullanılması halinde; 213,510 hektar’lık bir 

alan enerji tarımı amaçlı kullanılmış olacaktır. Biyokütle 

veriminin 10 ton toplam katı madde /hektar olarak kabul 

edilmesi durumunda 2.135.100 ton toplam katı madde elde 

edilecektir. Toplam katı madde değeri, kuru madde değerinden 

biyokütle değeri çıkarılmak suretiyle bulunan değerdir. Bu 

çalışmada kuru biyokütle alt ısıl değeri,  18 MJ /kg (18 GJ/ton) 

kabul edilerek gerekli hesaplamalar yapılmıştır. 2,135,100 ton 

/yıl toplam katı biyokütle potansiyelinin; 18 GJ/ton (5,000 kWh 

/ton) kuru biyokütle alt ısıl değeri için sahip olduğu enerji 

değeri hesaplandığında yaklaşık olarak 10.67 milyar kWh/yıl 
(10.67 TWh /yıl) olarak bulunur.  

2.3.  Hayvan Gübresi Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli 

TÜİK 2009 yılı hayvansal üretim istatistiklerinde yer alan 

hayvan sayıları esas alınarak hesaplanan biyogaz değeri 2.26 

milyar-m3/yıl olup, biyogaz’a ait enerji değeri 14.26 milyar kWh 

/ yıl’dır[6]. Kuru hayvan gübresi kalorifik değeri 12 – 18 GJ / 

ton aralığında değişir[14]. TÜİK 2009 yılı hayvansal üretim 

istatistikleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 

kullanılabilir toplam kuru gübre miktarı 11.31 

MilyonTon/yıl’dır. [6]. 11.31 MilyonTon/yıl kullanılabilir 

toplam kuru gübre potansiyelinin; 15 GJ/ton (4,166.66 kWh 

/ton) kuru hayvan gübresi alt ısıl değeri için sahip olduğu enerji 

değeri hesaplandığında yaklaşık olarak 47.11 milyar kWh/yıl 

(47.11 TWh /yıl) olarak bulunur.  

2.4. Kentsel Atıksu Arıtma Çamuru Kaynaklı Biyogaz 

Potansiyeli 

Türkiye genelindeki 16 büyükşehir belediyesine ait nüfusa göre 

yapılan hesaplamalarda, oluşacak biyogaz miktarı yaklaşık 302 

milyon m3 /yıl olarak hesaplanmıştır. Bu biyogaz potansiyeline 

karşılık gelen enerji değeri yaklaşık 1.88 milyar kWh /yıl’dır  

[6]. 

Atıksu arıtma sürecinde, su ve / veya katı madde azaltılarak 

hacimsel küçülme sağlanır. Arıtma süreci sonucunda oluşan 

%90 kuru madde oranına sahip kurutulmuş çamurun alt ısıl 
değeri 9-12 GJ / ton aralığında değişir[15]. 

Kurutulmuş arıtma çamurlarının alt ısıl değeri içerdiği kuru 

madde ve kuru madde içerisindeki organik madde içeriğine 

bağlı olarak değişir. %95 kuru madde içeren kurutulmuş atıksu 

arıtma çamurunun içerisindeki organik madde içeriğinin%50 

olması durumunda alt ısıl değeri 11 GJ /ton’dur [16]. 1 ton kuru 

madde içerikli ham çamurdan,  susuzlaştırma ve kurutma 

işlemleri sonrası ilk miktarının yaklaşık %4,2’si oranında %95 

kuru madde içeren kurutulmuş çamur elde edilmiş olur. Atıksu 

arıtımında ortaya çıkan çamur miktarı atıksuyun %1’i ile % 6’sı 
arasında değişir[17]. 

İSKİ tarafından İstanbul için yapılan tahminlerde birim evsel 

atıksu debisi 1990 yılı için 130 – 180 l / kişi-gün olup, 2040 yılı 

için ise bu değerin 200-230 litre / kişi-gün olacağı tahmin 

edilmektedir. Yaygın değer ise 200 litre / kişi-gün’dür. Bu 

tahminlere göre evsel su tüketiminin %70-80’inin kanalizasyon 

şebekesine ulaşacağı kabul edilmektedir. Atıksu arıtma 

çamurlarının özgül ağırlığı 1,0 olarak kabul edilir.  Türkiye 

genelindeki 16 büyükşehir belediyesine ait nüfusun 33.102.608 

kişi olduğu dikkate alındığında[18], [19], [20];  günlük su 

kullanım miktarı, oluşacak atıksu miktarı, çamur oluşum 

miktarı, çamul özgül ağırlığı vb. veriler kullanılarak oluşacak 
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kurutulmuş atıksu arıtma çamuru miktarı belirlenebilir. Yapılan 

hesaplama Tablo-1’de görülmektedir. Kurutulmuş çamur 

dönüşümü hesaplamasında; 1 ton kuru madde içerikli ham 

çamurdan,  susuzlaştırma ve kurutma işlemleri sonrası ilk 

miktarının yaklaşık %4,2’si oranında %95 kuru madde içeren 

kurutulmuş çamur elde edileceği kabul edilmiştir. Buna göre 16 

büyükşehir belediyesine ait nüfusa ait yıllık kurutulmuş çamur 
miktarı 3.247.109 kg / yıl olur.  

%95 kuru madde içeren kurutulmuş atıksu arıtma çamurunun 

içerisindeki organik madde içeriğinin %50 olması durumunda 

kalorifik değer 11 GJ /ton ‘dur. Bu çalışmada kurutulmuş atıksu 

arıtma çamuru alt ısıl değeri olarak bu değer kabul edilmiştir.  

Bu hesaplamalara göre; 16 büyükşehir belediyesine ait nüfusa 

ait yıllık kurutulmuş çamur potansiyelinin (3.247 milyon-ton / 

yıl); 11 GJ / ton (3,055.55 kWh / ton) kurutulmuş atıksu arıtma 

çamuru alt ısıl değeri için sahip olduğu enerji değeri yaklaşık 

9.91 milyar kWh / yıl (9.91 TWh / yıl) olarak bulunur. 

Çalışmada değerlendirilen biyokütle kaynaklarına ait biyogaz  
ve kuru biyokütle enerji değerleri Tablo-2’de verilmiştir. 

Tablo-1: Yıllık kurutulmuş çamur miktarı 

Günlük su kullanım miktarı (lt / kişi-gün) 200 

Yıllık kişi başı su kullanım miktarı (lt / 

kişi-gün) 

73,000 

Atıksu dönüşüm oranı (%) 80 

Yıllık kişi başı atıksu miktarı (lt / kişi-gün) 58,400 

Çamur dönüşüm oranı (%) 4.0 

Yıllık oluşacak  olan kişi başı çamur 

miktarı (lt / kişi-gün) 

2,336 

Çamur özgül ağırlığı (kg / lt) 1.0 

Yıllık oluşacak  olan kişi başı atıksu arıtma 

çamuru miktarı (kg / kişi – yıl) 

2,336 

Kurutulmuş çamur dönüşüm oranı (%) 4.2 

Yıllık oluşacak  olan kişi başı kurutulmuş 

çamur miktarı (kg / kişi – yıl) 

98.112 

16 Büyükşehir belediyesine ait nüfus 33,102,608 

16 Büyükşehir belediyesine ait nüfusa ait 

yıllık kurutulmuş çamur miktarı (kg / yıl) 

3.247.109 

 

 

Tablo-2: Farklı biyokütle kaynaklarına ait biyogaz  ve kuru 

biyokütle enerji değerleri 

Kaynak Kentsel 

katı atık 

Tarımsa

l ürün 

Hayvan 

gübresi 

Atıksu 

arıtma 

çamuru 

Toplam 

Biyogaz 

enerji 

değeri 

(milyar-

KWh/yıl) 

4.85 8.78 14.26 1.88 29.77 

Kuru 

biyokütle 

enerji 

değeri 

(milyar- 

KWh/yıl) 

60.69 10.67 47.11 9.91 128.38 

 

3. Uygulanabilir Elektrik Üretim Teknolojilerine 

Göre Hesaplanan Enerji ve Güç Değerleri  

Elektrik enerjisi ve güç değerleri hesaplamalarında kullanılacak 

makinelere ve kazanlara ait verim değerleri ve emre amadelik 

değeri belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan gaz motoru 

elektriksel verimi %40.4, ısıl verimi ise %42.9’dur [21].  

Türkiye koşullarına uygun hayvansal ve bitkisel atıklarla çalışan 

biyogaz üretim tesisi geliştirilmesi için yapılan çalışmada;  

tesisin çalışma saati 8,000 saat, ekonomik ömrü ise 20-25 yıl 

olarak kabul edilmiştir [22]. Yıllık 8,000 saat çalışabilir olması 

durumunda emre amdelik oranı yaklaşık %91 olacaktır. Farklı 

teknolojilere ait kurulu güç değerleri hesaplanırken, üretimin 

emre amade olunan 8,000 saat için gerçekleşeceği kabul 

edilmiştir. Gaz türbini elektriksel verimi %30, ısıl verimi %68  

olarak kabul edilmiştir[23]. Kombine sistem hesaplamalarında 

kullanılan; yatay su borulu atık  ısı kazanı (H-WTB) ısıl verimi 

%90’dır[24]. Buhar türbini elektriksel verimi %44’dir[23]. 

Kazan- buhar türbini sisteminde kullanılan kentsel katı atık 

(MSW) kazan verimi % 69.9 olarak kabul edilmiştir [25]. 

3.1. Gaz motorlu sistem hesabı 

Tablo-2’de verilen biyogaz enerji değerleri kullanılarak 

hesaplamalar yapılmıştır. Gaz motorlu sisteme ait değerler 
Tablo-3’de görülmektedir. 

Tablo-3:  Gaz motorlu sisteme ait değerler 

Kaynak Kentsel 

katı 

atık 

Tarımsal 

ürün 

Hayvan 

gübresi 

Atıksu 

arıtma 

çamuru 

Toplam 

Biyogaz 

enerji 

değeri 

(milyar-

KWh/yıl) 

4.85 8.78 14.26 1.88 29.77 

Gaz 

motoru 

elektriksel  

verimi 

(%) 

40.4 

 

Sekonder 

enerji 

değeri 

(milyar-

KWh/yıl) 

1.96 3.54 5.76 0.76 12.02 

Emre 

amadelik 

(%) 

91 

 

Kurulu 

güç değeri 

(GW) 

0.24 0.44 0.72 0.09 1.50 

3.2. Gaz türbinli sistem hesabı 

Tablo-2’de verilen biyogaz enerji değerleri kullanılarak 

hesaplamalar yapılmıştır. Gaz  türbinli  sisteme ait değerler 
Tablo-4’de görülmektedir.  
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3.3. Gaz motorlu -buhar türbinli sistem (kombine çevrim) 

Tablo-3’de hesaplanan kurulu güç değerleri kullanılarak, gaz 

motoru egzos çıkışı yeniden elektrik üretimi amaçlı 

değerlendirmektedir. Gaz motorlu -buhar türbinli sistem 
(kombine çevrim) verileri Tablo-5’de görülmektedir.  

3.4. Gaz - Buhar türbinli sistem (kombine çevrim) 

Tablo-4’de hesaplanan kurulu güç değerleri kullanılarak, gaz 

türbini egzos çıkışı yeniden elektrik üretimi amaçlı 

değerlendirmektedir. Gaz -buhar türbinli sistem (kombine 

çevrim) verileri Tablo-6’da görülmektedir.  

Tablo-4: Gaz türbinli sisteme ait veriler 

 

 

Tablo-5: Gaz motorlu -buhar türbinli sistem  verileri 

Kaynak Kentsel 

katı 

atık 

Tarımsal 

ürün 

Hayvan 

gübresi 

Atıksu 

arıtma 

çamuru 

Toplam 

GM [GW] 0.24 0.44 0.72 0.09 1.50 

Gaz 

motoru ısıl 

verimi (%) 

42.9 

 

Kazan ısıl 

verimi (%) 

90 

 

Buhar 

türb. 

elektriksel 

verimi (%) 

44 

Net verim 

(%) 

16.9 

 

GM için 

BT Çıkış 

Gücü 

[GW] 

0.040 0.074 0.121 0.015 0.250 

Toplam 

kombine 

güç (GW) 

0.280 0.514 0.841 0.105 1.750 

 

3.5. Kazan – Buhar  türbinli sistem 

Tablo-2’de  hesaplanan kuru biyokütle potansiyelinin  yakılarak 

elektrik enerjisine dönüştürülmesi halinde Tablo-7’deki değerler 

elde edilmektedir. Biyokütlenin yakılarak değerlendirilmesi ile 

hesaplanan güç değeri 4.82 GW olup, kendisine en yakın gaz 

motoru kombine çevrimi değeri olan 1.75 GW değerinden 2.75  

kat daha fazladır.  

 

Tablo-6: Gaz -buhar türbinli sistem  verileri 

Kaynak Kentsel 

katı 

atık 

Tarımsal 

ürün 

Hayvan 

gübresi 

Atıksu 

arıtma 

çamuru 

Toplam 

GT [GW] 0.18 0.33 0.53 0.07 1.12 

Gaz 

türbini ısıl 

verimi (%) 

68 

 

Kazan ısıl 

verimi (%) 

90 

 

Buhar tür. 

elektriksel 

verimi (%) 

44 

Net verim  

(%) 
26.9 

GT için BT 

Çıkış Gücü 

[GW] 

0.048 0.088 0.142 0.018 0.296 

Toplam 

kombine 

güç (GW) 

0.228 0.418 0.672 0.088 1.416 

 

Tablo-7: Biyokütle kaynaklarının yakılması durumuna ait  

veriler 

Kaynak Kentsel 

katı 

atık 

Tarımsal 

ürün 

Hayvan 

gübresi 

Atıksu 

arıtma 

çamuru 

Toplam 

Kuru 

biyokütle 

enerji 

değeri 

(milyar-

KWh/yıl) 

60.69 10.67 47.11 9.91 128.38 

Kazan ısıl  

verimi (%) 

70 

 

Buhar tür. 

elektriksel 

verimi (%) 

44 

 

Net verim 

(%) 
30 

Sekonder 

enerji 

değeri 

(milyar-

KWh/yıl) 

18.20 3.20 14.13 2.97 38.5 

Emre 

amadelik 

(%) 

91 

 

Kurulu güç 

değeri 

(GW) 

2.283 0.401 1.772 0.372 4.828 

 

Kaynak Kentsel 

katı atık 

Tarımsal 

ürün 

Hayvan 

gübresi 

Atıksu 

arıtma 

çamuru 

Toplam 

Biyogaz 

enerji 

değeri 

(milyar-

KWh/yıl) 

4.85 8.78 14.26 1.88 29.77 

Gaz türb. 

elektriksel 

verimi (%) 

30 

 

Sekonder 

enerji 

değeri 

(milyar-

KWh/yıl) 

1.46 2.63 4.28 0.56 8.93 

Emre 

amadelik 

(%) 

91 

 

Kurulu 

güç değeri 

(GW) 

0.18 0.33 0.53 0.07 1.12 
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4. Sonuçlar 

Çalışmada farklı biyokütle kaynaklarından elde edilen biyogaz 

potansiyelleri aynı enerji değerlerine indirgenerek, 

değerlendirme kolaylığı sağlanmıştır. Ülkemizde biyogazdan 

elektrik üretimi süreci olan ve genellikle çöp – gaz – gaz 

motoru şeklinde olan elektrik üretimine alternatif diğer üretim 

yöntemleri de kabuller doğrultusunda, değerleriyle ortaya 

çıkarılmıştır. Gaz motorlu sistem için toplam kurulu güç değeri 

1.50GW, Gaz türbinli  sistem için toplam kurulu güç değeri 

1.12GW, Gaz motorlu -buhar türbinli kombine sistem toplam 

kurulu güç değeri 1.75 GW, Gaz türbinli- buhar türbinli  

kombine sistem toplam kurulu güç değeri   1.41 GW ve Kazan 

– buhar  türbinli sistem toplam kurulu güç değeri 4.82 GW 

olarak hesaplanmıştır.  

Gaz motorunun arkasına konacak atık ısı kazanı ve buhar 

türbini ile sistemin %16.6’lık güç artışı sağladığı görülmektedir. 

Gaz türbininin arkasına konacak atık ısı kazanı ve buhar türbini 

ile sistemin % 26.4’lük güç artışı sağladığı görülmektedir. 

Biyokütlenin yakılarak değerlendirilmesi ile hesaplanan güç 

değeri 4.82 GW olup, kendisine en yakın gaz motoru kombine 

çevrimin güç değeri olan 1.75 GW değerinden 2.75  kat daha 
fazladır.  

Biyokütlenin doğrudan yakılarak elektrik enerjisine 

dönüştürülmesi ile elde edilebilecek elektrik enerjisinin, aynı 

kütlenin gaza dönüştürülerek elde edilebilecek olandan daha 
fazla olacağı görülmektedir. 
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