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ÖZET 
 
Üretilen at klar n yönetimi etkin ve sürdürülebilir olmal d r. Yenilenebilir bir kaynak olarak organik at klardan 
biyogaz üretilmesi pratik ve uygulanabilir bir seçenektir. Bununla birlikte biyogaz n üstün yanlar  ve 
dezavantajlar  ortaya konularak, di er alternatif kaynaklarla kar la t rmaya gidilmelidir. Yap lan akademik 
çal malar n yan s ra, biyogaz n etkin ekilde kullan m  1970’li y llardaki petrol krizinden sonra yeniden, ba ta 
Avrupa Birli i ülkeleri olmak üzere 2000’li y llarla birlikte çok ciddi bir ilgiyle de erlendirilmektedir. Özellikle 
küresel iklim de i iminin önlenmesinde biyogaz üretiminin katk lar  olaca  tahmin edilmektedir. Ülkemizin de 
hem yasal düzenlemeleri yaparak, hem de teknolojik uygulamalarla bu sürece dahil olmas  ve ilgili sektörlere 
gerekli te vikleri haz rlamas  gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Organik at k, biyogaz, anaerobik bozundurma, yenilenebilir enerji 
 
 
1. G R  
 
Biyogaz, belirli mikroorganizmalar n organik 
maddeleri oksijensiz ortamda bozundurulmas  ile 
olu maktad r. Bu süreç batakl klarda ve kat  at k 
deponilerinde kendili inden gerçekle mektedir. 
Anaerobik bozundurma (AB) ise biyogaz 
reaktörlerinde evsel, tar msal ve g da endüstrisi 
organik at klar n n kullan lmas d r. 
 
Reaktörlerden elde edilen biyogaz enerji üretimi için 
kullan lmaktad r. Tipik olarak biyogaz %60 metan 
(CH4) ve %40 karbondioksit (CO2)’den olu maktad r. 
Biyogaz do rudan s nma ve elektrik üretimi için 
kullan labilece i gibi CO2 gideriminden sonra 
bas nçland r larak araç yak t  veya do al gaz 
sisteminde kullan m  sözkonusu olabilmektedir. 
 
Biyogaz üretiminden sonra kalan ürünler gübre olarak 
adland r l r. Organik maddelerde bulunan ve bitkilerin 
gereksinimi olan azot, fosfor ve potasyum gübre 
içerisinde korunmakta ve bu ürün tar msal gübre 
eklinde kullan labilmektedir. 

 
Sürekli olarak at k üretilmesi nedeniyle biyogaz 
yenilenebilir enerji kayna  olarak kabul edilmektedir. 
Fosil kaynaklar n bir k sm n n yerini biyogaz n almas  
ile de sera gaz  emisyonlar nda azalt m olabilecektir. 
Organik kat  at klar n kat  at k deponilerine yasal 
süreçler nedeniyle al nmamas  ile de belediyeler yeni 
at k yönetim stratejileri geli tirecekler ve anaerobik 
bozundurma bu süreçte önemli bir rol oynayacakt r. 
Bozundurma sonras  ortaya ç kan gübrenin besin 
elementleri nedeniyle fenni gübreden daha kullan l  
olmas n n yan s ra topra n verimini art c  etkisi 
oldu u da bilinmektedir. 
 
 
 

 
 
2.B YOGAZ LE ENERJ  ÜRET M  
 
Yenilenebilir enerji üretiminin enerji arz na çözüm 
olmas  yönünde dünya genelinde çok yo un 
ara t rmalar yap lmaktad r. Biyogaz, kullan labilir 
at klar n toplanmas nda, biyogaz reaktörlerinin 
i letilmesinde ve olu an gübrenin iletilmesinde 
kullan lmaktad r. Üretilen enerjinin yakla k %20-40 
civar  bahsedilen a amalar için kullan lmaktad r. Ve 
bu enerji girdisinin miktar  at n türüne, biyogaz n 
üretim ekline ve i letim s ras nda gereken s tma 
miktar na ba l  olmaktad r. 
 
Hayvan at klar ndan elde edilen biyogaz n dü ük 
miktarda olmas  nedeniyle, biyogaz üretimi s ras nda 
gerekli enerjinin büyük k sm  kullan lmaktad r. 
Bununla birlikte arta kalan enerji hayvan at klar n n 
200 km uzaktan ta nmas n  kar layabilir düzeydedir. 
Evsel ve di er yüksek enerjili at klardan elde edilen 
enerji daha yüksek olmas  nedeniyle, at klar n 600-700 
km mesafelerden ta nmas  mümkün olabilmektedir 
(Berglund, 2006). 
 
3.B YOGAZIN AVANTAJLARI 
 
Biyogaz üretim sistemleri pekçok hedefi 
gerçekle tirmek üzere uygulanmaktad r. Temel olarak 
üç ana kategoride toplanabilmektedir: (i) uygun at k 
yönetimi, (ii) yenilenebilir enerji üretilmesi ve (iii) 
bitki besin elementlerinin yönetiminin iyile tirilmesi. 
Bu sistemlerin hayata geçirilip sürdürülmeleri için 
pekçok yasal düzenlemenin yap lmas  
gerektirmektedir. Hükümetlerin i letmelerin kurulmas  
için yat r m garantileri vermeleri önemli bir a amad r. 
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At k yönetimi 
 
Pekçok büyük biyogaz tesisi evsel organik at klar n 
ar t m n n uygun yöntemi oldu u için in aa 
edilmektedir. Organik at klar n kat  at k deponilerine 
konulmas n n yasaklanmaya ba lamas  ile yeni 
stratejilerin geli tirilmesi gerekmektedir. At klar n kat  
at k deponilere konulmas  durumunda uygulanacak 
vergilendirme ile i letilebilirli i zorla acakt r. Organik 
at klar n yaln zca biyolojik ar t m  de il yakma 
seçene i için de yasaklanma sözkonusudur. ngiltere 
ülkedeki organik at klar n kat  at k deponilerine 
konulmas n  2010 y l nda %25 ve 2020 y l nda ise 
%65 oran nda azalt lmas n  hedeflemektedir (NSCA, 
2006). 
 
Yenilenebilir enerji 
 
Pekçok biyogaz tesisi yenilenebilir enerji üretmesi 
nedeniyle in aa edilmektedir. Örne in anaerobik 
bozundurman n kompostlamaya göre tercih 
edilmesinin nedeni ekonomik bir getirisinin olmas d r. 
Yasal düzenlemeler yap larak CO2 vergilerinde art lar 
ile biyogaz üretimleri te vik edilebilir. 
 
Bitki besinleri ve gübre 
 
At k maddedeki bütün bitki besinleri olu an gübre 
içerisinde korunmaktad r. AB kentsel at klardaki bitki 
besinlerinin dola m n  sa layarak kimyasal gübre 
talebini azaltmaktad r. AB gübrenin kalitesini 
art rmakta, bitki için uygun olan yüksek amonyum 
içeri i ile azotun etkinli ini geli tirmektedir. Örne in 
domuz at klar ndaki toplam azotta %70 olan 
amonyum oran  gübre olmas  durumunda %85’e 
yükselmektedir (Sommer vd., 2001). Bunun yan s ra 
gübre verimsizle mi  topraklara organik madde 
içeri ini art rmak üzere uygulanabilir. Böylelikle 
toprak yap s nda iyile meler ve topra n su tutma 
kapasitesinde art  sa lan r. 
 
4.B YOGAZIN KULLANIMI 
 
Genellikle biyogaz n büyük k sm  üretildi i bölgede 
tüketilmektedir. Ayr ca, biyogaz talebi bütün y l 
içerisinde de i ebilmektedir. Biyogaz n do al gaz 
sistemine ba lanmas  ile bo a kullan m  engellenir. 
Biyogaz n do al gaz sistemine ba lanmas  için CO2, 
parçac klar n n, su buhar  ve hidrojensülfirden 
ar nd r lmas  gereklidir. 
 
Is  üretimi biyogaz n en s k ve yo un kullan m 
eklidir. Do al gaz sistemleri için geli tirilmi  su 

kazan nda fazladan ön-ar t m yap lmadan küçük 
de i imler yap larak rahatl kla kullan labilmektedir. 
Ço u biyogaz reaktörü s t lmaktad r ve üretilen gaz n 
%10’u büyük ölçekli tesislerde ve %30’u küçük 
ölçekli tesislerde bu amaç için kullan lmaktad r 
(Bergland ve Börjesson, 2003). 
 

Biyogaz ayr ca birle ik s  ve güç (BIG) üretimi için 
kullan labilir. BIG üretimi için dizel motorlar , güç 
türbinleri gibi pekçok teknoloji uygundur. 
 
AB’de olu an %2-7 aras nda kuru madde içeri i olan 
gübrenin do rudan toprakta kullan m nda ta ma bir 
problem olabilir. Ancak olu an gübrede yüksek 
miktarlarda azot (tipik olarak kuru ton ba na en az 
100 kg N, ki bunun da 75 kg ‘  amonyum 
formundad r), fosfor (kuru ton ba na 15 kg) ve 
potasyum (kuru ton ba na 50 kg) içermektedir. 
 
Biyogaz halen Dünyada 3.8 milyon araçta 
kullan lmaktad r ve 10,000 otomobil ve otobüste 
hiçbir sorun yaratmad  belirlenmi tir. Avrupal  araba 
üreticileri son y llarda do al gazl  araçlar n üretimi 
için çal malar yürütmektedir. Avrupa Birli inde 2010 
y l nda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi 
%21’lere ç kar lmaya çal lmaktad r. sveç ise 2020 
y l nda ta mada biyogaz n pay n  %8’e ç karmay  
hedeflemektedir (Börjesson ve Mattiasson, 2007). 
 
4.1.Potansiyeli ve Gelecek Kullan m  
 
Biyogaz üretimindeki geli im teorik potansiyele ko ut 
olmayabilir. At klar n ülke genelinde çok da n k 
olmas  ve bütün at klar n anaerobik bozundurma için 
özellikle yüksek ta ma masraflar  nedeniyle 
ekonomik olmayabilir. Büyük kapasiteli biyogaz 
tesislerinin (y ll k 10 GWh’den büyük) i letilebilmesi 
için, 35-50 küçük kentsel at k gerekmektedir 
(Nodrberg vd., 1998). Örne in sveç için yap lan bir 
çal mada, tar msal at klar, organik at klar ve enerji 
bitkilerinden elde edilebilecek biyogaz potansiyeli 

ekil 1’de verilmektedir. Henüz ülkemizde yaln zca 
birkaç ar tma tesisi ve endüstriyel uygulamalar  olan 
biyogaz üretimi için, benzeri hesaplamalar n yap larak 
ülkemiz potansiyelin ortaya konulmas  gereklidir. 
 

0 5 10 15
Biyogaz Potansiyeli (TWh)

çamur end.
evsel bahçe-park
hayvan at hasat at
m s r, tah l, vb.

 
ekil 1. sveç’in biyogaz potansiyeli (Linné and 

Jönsson, 2004). 
 
Biyogaz n genel kullan m  s tma amaçl  olsa da araç 
yak t  olarak kullan lmas nda da ciddi art  
görülmektedir. Ta ma sektöründe yüksek yak t 
maliyetleri nedeniyle s nmadan çok ta ma amaçl  
kullan m na yönelim sözkonusudur. Biyogaz üretimi 
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sayesinde 2015 y l nda Avrupa’daki a r vas talar n 
kulland  yak t n %27’sine kar l k gelecek bir 
rakama ula acakt r. 2002 y l nda Avrupa’da üretilen 
biyogaz miktar  92 PJ/y l iken, yap lan tahminlerde bu 
rakam n 2020 y l nda 770 PJ/y l olaca  
öngörülmektedir (Jönsson ve Persson, 2003). 
 
Yeni tür at klar n de erlendirilmesi de sözkonusu 
olabilir. Son zamanlarda tah l ürünlerinden etanol 
üretimine yönelinmektedir. Bu i lem sonras  at k 
ürünler biyogaz üretiminde kullan lmaktad r. Böylece 
tah l n tonu ba na, enerji üretiminde %60 art  
sa lanmaktad r (Börjesson, 2004). Tah ldan elde 
edilen etanol üretimi ile olu an bir TWh enerjiye 
ilaveten arta kalan maddelerden biyogaz eldesi ile 0.4 
TWh enerji daha sa lanabilmektedir. 
 
Biyogaz üretim kapasitesi, reaktör sisteminin 
veriminin art r lmas  ve izleme ve kontrolünü içeren 
teknolojinin geli tirilmesiyle kolayl kla 
art r labilmektedir. Üretilen biyogaz n ço unlu unu 
olu turan at ksu ar tma tesislerinde, öncelikli olarak 
hedef çamur miktar n n azalt lmas  ve çamurun stabil 
hale getirilmesi iken, enerji üretimi ikinci önemdedir. 
Bu nedenle de reaktörlerin sorunsuz çal mas  için 
dü ük yükleme h zlar nda i letilmektedir. Bu 
reaktörlerin daha etkili çal t r lmas  için di er organik 
at klarla birlikte bozundurmas  sa lanabilir. Böylece 
reaktör içerisinde besin dengesi uygun ve 
zehirleyicilerin etkisi azalt lm  olur. Reaktör 
teknolojisi sürekli geli mekte, yeni yakla mlar ve 
uygulamalar ara t r lmaktad r. Tek fazl  sulu çamur 
tarz  reaktörler ço unlu u olu turmaktad r. Yüksek 
kuru madde içeren at klar n ön-ar t m yap larak köpük 
ve kabuk olu umunu engellenmesi durumunda kuru 
bozundurma teknolojileri daha uygun olabilmektedir 
(Lantz vd., 2006). Yine bu tür at klar için iki fazl  
sistemler uygulanarak, öncesinde uçucu ya  asitleri 
üretilmekte, daha sonraki fazda metan olu maktad r. 
ki fazl  sistemin uygulanmas  durumunda herbir ad m 

için optimum artlar sa lanarak daha etkili 
bozundurma gerçekle mektedir (Yilmaz ve Demirer, 
2008). 
 
ngiltere üzerine yap lan bir çal mada, var olan at k 

yönetim stratejilerine göre en dü ük ve en yüksek 
oranda AB’n n uygulanmas  d rumunda olu an 
rakamlar ortaya konulmu tur (NSCA, 2006). Dü ük 
oranl  senaryoda ar tma çamurlar n n %75’i, hayvan 
at klar n n %10’u ve g da at klar n n %10’u; yüksek 
oranl  senaryoda ise ar tma çamurlar n n %90’ , ya  
hayvan at klar n n %30’u, kuru hayvan at klar n n 
%10’u, g da at klar n n %65’inin AB’ye tabii oldu u 
varsay lmaktad r. Dü ük oranl  senaryo ile 
ngiltere’deki araç yak tlar n n %1.5’u kar lan rken, 

yüksek oranl  senaryoda bu rakam %8’e 
yükselmektedir. 
 
 
 

4.2. Biyogaz n ekonomisi 
 
Biyogaz ekonomisi oldukça karma k olup, di er 
enerji üretim sistemleri ile do rudan 
kar la t r lmas n n yap lmas  güçtür. Di er enerji 
üretim sistemlerinin aksine AB sistemleri enerji 
gereksiniminin d nda pekçok eye çözüm bulmay  
hedefler. Kimi durumlarda enerji üretimi ikinci 
derecede önemli olabilmektedir. AB yasal 
gereksinimleri kar lamak üzere (kat  at klar n deponi 
alan nda çözülmesinin yasaklanmas  gibi), mevcut at k 
yönetim stratejilerinin çevresel etkilerinin azalt lmas , 
veya tar msal uygulamalar için, ya da iyi bir gübre 
eldesi gibi pekçok farkl  gereksinim için 
uygulanabilmektedir. 
 
Biyogaz tesislerinin yat r m maliyetleri büyük 
farkl l klar içermektedir. S v  at klar için ton ba na 
y ll k 70-150 euro iken, ön ar t m gerektiren yüksek 
kat  içer i olan at klar için ton ba na 500 euro’dan 
fazla bir yat r m ücreti gerekmektedir. Elde edilen 
biyogaz ve at k harçlar  da hesaba kat l nca toplam 
üretim maliyetleri aras nda küçük bir fark olmaktad r. 
 
Hemen hemen bütün at k maddelerin ar t m  ya 
ücretsiz olarak yap lmakta ya da at k harc  
uygulanmaktad r. At k harc  at n çe idine ve biyogaz 
tesislerine göre farkl l klar göstermektedir. Örne in 
Avrupa’da evsel at klar için 45-60 euro ton ba na at k 
harc  al n rken, mezbaha at klar  için 5-27 euro 
al nmaktad r. Danimarka’da ço unlu u hayvan at  
olan ortak ar t m tesislerine g da endüstrisi ve benzeri 
at klar n al nmas  ekonomik bir i letme için gerekli 
olmaktad r. Böylece at klar n %20 sini olu turan ortak 
ar t mla birlikte biyogaz miktar  artarken al nan at k 
harc  ile daha fazla gelir elde edilebilmketedir (Hjort-
Gregersen, 2003). 
 
Biyogaz tesisleri yat r mlar  iklim yat r m programlar  
üzerinden hükümetlerce desteklenebilirler. Her ne 
kadar bu tür destekler yat r mlar için hayati olmasa da 
projelerin gerçekle mesi bir katalizör görevi 
yapmaktad r. Çiftçilerin at klar n  getirmesi 
durumunda ücret al nmamal d r, ücretlendirme 
sözkonusu ise de tesisten alacaklar  gübre kar l nda 
de erlendirilmelidir. Olu an gübreyi fenni gübre 
olarak kullan lmas nda isteksizlik görülse de, gübre 
kalitesinin ortaya konulmas  ile organik tar mda tercih 
edilece i dü ünülmektedir. Tar msal uygulamalar n 
d nda toprak iyile time ya da in aat mühendisli inde 
kullan mlar  da mümkün olabilmektedir. 
 
5. B YOGAZIN ÇEVRESEL ETK LER  
 
Farkl  enerji kaynaklar n  çevresel etkileri aç s ndan 
de erlendirdi imizde, unutulmamal d r ki AB olmasa 
da at k ar t lma sürecinde emisyonlara neden 
olmaktad r. Kar la t rmalar yap ld nda bu durum 
dikkate al nmal d r.  
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Biyogaz n fosil kaynaklar yerine kullan lmas  ile CO2 
ve di er sera gazlar n n sal n mlar  azalt lmaktad r. 
Biyogaz üretimi s ras nda oldukça az fosil yak t (at k 
ta n m s ras nda dizel kullan m ) tüketilir. Sonuç 
olarak, evlerin s tmas nda ve araç yak tlar  yerine 
biyogaz n kullan m  ile %75 sera gazlar nda azalt m 
gerçekle ebilmektedir. 
 
Biyogaz n önemli bile eni olan CH4 asl nda bir 
seragaz d r ve iklim de i imi aç s ndan irdelendi inde 
bir kilogram CH4 yirmi kilogram CO2’ye e de er 
olmaktad r. Biyogaz sistemlerinden CH4 kay plar n n 
azalt lmas  seragaz  sal n mlar na katk da 
bulunacakt r. Biyogaz sisteminde ürün olarak olu an 
gübrede mikroorganizmalar hala CH4 üretmeye devam 
etmektedir. Gübrenin bu ekilde beklemesi ile olu an 
CH4 miktar  üretilen biyogaz n %10-15’i 
mertebelerindedir. Bu nedenle olu an gübrenin kapal  
tanklarda tutulmas  ve biriken biyogaz n al nmas  
gereklidir.  
 
Ötröfikasyon ve asidifikasyona neden olan emisyonlar 
dü ünüldü ünde AB iyi bir alternatif olmaktad r. 
Örne in eker pancarlar ndan kaynakl  azot s z nt s  
anaerobik bozundurmaya tabi olursa 
azalt labilmektedir. At klar n toplanmamas  
durumunda k  aylar nda çürümekte ve azot serbest 
kalarak ötröfikasyona neden olmaktad r. 
 
Biyogaz sistemleri enerji ve çevresel sistemler analizi 
ile de erlendirilmektedir. Bu analiz ile enerji 
ak mlar n n de erlendirilmesi ve miktar n n yan  s ra 
biyogaz üretimi ve tüketimindeki tüm ya am 
döngüsündeki emisyonlar de erlendirilmektedir. 
 
Biyogaz üretiminde olu an emisyonlar (karbondioksit, 
karbonmonoksit, hidrokarbonlar, metan, sulfürdioksit, 
ve parçac klar) de erlendirilmelidir. Üretilen gaz n s  
üretimi için küçük ve büyük boyutlu s t c larda, s  ve 
elektrik üretimi için küçük ve büyük gaz türbinlerinde 
ve araçlarda kullan lmas  hesaba kat lmal d r. Bunun 
yan s ra, fenni gübre olarak kullan lmas  ve ta n mlar 
s ras nda olu acak emisyonlar da hesaba kat lmal d r. 
 
Biyogaz sistemindeki kaçaklar, yetersiz teknoloji ya 
da fazla gaz üretiminden olu an kay plar önemli 
çevresel etkileri olmaktad r. Örne in biyogazda %2 lik 
metan kayb  nedeniyle yak t döngüsünde metan 
emisyonunda 10-100 kat  bir art a neden olmaktad r. 
Biyogaz n zenginle tirilmesi s ras nda %10’luk bir 
kay p ise yak t-döngüsü emisyonununda 50-540 kat  
art m gerçekle mektedir. 
 
5.1. Biyogaz üretiminin Avantajlar  
 
Analizler göstermektedir ki, sera gazlar  emisyonunu 
e er biyogaz s tma amac  ile fosil yak tlar yerine 
kullan l rsa %75-90 oran nda, BIG yerine kullan l rsa 
%60-90 ve benzinli ve dizel araçlarda kullan lmas  
durumunda %50-85 aras nda azalma mümkün 

olmaktad r. Buna kar l k, biyogaz sistemleri 
biyoenerjiye göre sera gazlar  emisyonu aç s ndan 
%50-500 daha yüksek olabilmektedir. 
 
Anaerobik bozundurma ve biyogaz üretimi at k madde 
türüne, yak tlara ve yerini ald  at k yönetim 
sistemlerine göre potansiyel çevresel avantajlar  
vard r. Genel olarak, anaerobik bozundurma a a daki 
durumlarda faydal  olabilir. 
 
- S v  hayvan at klar , eker pancar n n yaprak ve ba  
k s mlar  gibi at k maddelerin normal artlarda enerji 
hammaddesi olarak kullan lmamas  durumlar nda, 
biyogaz fosil yak tlar n yerini al r; 
- Dolayl  çevresel etkilerin dikkate al nmas nda, 
örne in, (i) hayvan at klar n n depolanmas  s ras nda 
olu an metan ve amonyumun emisyonlar n n 
azalt lmas nda, (ii) azot içeri i zengin olan ürün 
at klar ndan azot s z nt s n n ve amonyum 
emisyonlar n n azalt lmas nda, ve (iii) organik 
maddenin kompostlanmas  ile amonyum emisyonun 
azalt lmas nda; 
- Biyogaz fosil yak tlar n yerini almas  durumunda, 
sera gazlar  emisyonunda ve ayr ca fotokimyasal 
oksidasyon reaksiyon potansiyeli, ötröfikasyon 
potansiyeli, asidifikasyon potansiyeli ve parçac k 
madde emisyonunda azalmalara neden olur. 
 
Fakat biyogaz her zaman di er biyoenerji sistemleri 
ile kar la t r ld nda en iyi alternatif olmak 
durumunda de ildir. Örne in, s  gereksinimi için 
do rudan at k maddelerin yak lmas nda, yüksek enerji 
dönü ümü nedeniyle biyogaz sistemin uygulamas nda 
daha fazla sera gaz  sal n m na neden olabilmektedir. 
Biyogaz sistemlerinden önemli miktarda metan veya 
amonyum kay plar n n engellenmesi için uygun 
saklama ünitelerinin yap larak fazla metan n 
yak lmas , veya gübrenin uygun ekilde da t m n n 
yap larak amonyum kay plar n n azalt m  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 
iyile tirme mi sa lanacak? bilinmelidir. Enerji 
performans  ve çevresel etkileri bak m ndan biyogaz 
sistemlerini de erlendirmek oldukça güçtür. 
 
6.SONUÇ 
 
Geleneksel enerji kaynaklar n n azalmas , beraberinde 
iklim de i iminin kritik seviyelere ula mas  ve artan 
nüfusla at k yönetimi çok ciddi problemler olarak 
önümüzde durmaktad r. Biyogaz kullan m  k rsal 
alanda küçük ölçekli amaçlar n ötesine hizmet 
edebilmektdir. Biyogaz teknolojisi art k pekçok ülke 
taraf ndan yo un olarak kullan lmakta ve ciddi 
birikimler kazan lm t r. Bu süreçte önemli araçlardan 
biri de bilimsel çal malar n ortaya koydu u 
beklentiler do rultusunda yasal düzenlemelerin haz r 
olmas d r. Art k faaliyetleri sadece çevresel etkileri 
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olarak de erlendirmek yeterli olmamaktad r. Biyogaz 
üretim sistemlerinin çevresel etkileri dü ünüldü ünde, 
sistemin analitik yakla m nda biyogaz üretimi ile 
olu an emisyonlar  ve enerji performanslar n  da 
içeren ya am-döngüsü analizi yap larak olumlu ve 
olumsuz yönler ortaya konulmal d r. Bütün bunlar n 
yan s ra ülkemizde çok ciddi uygulama ans  
bulamam  bu teknolojinin bir an önce kamuoyuna 
yararlar  ve kullan m kolayl klar  aktar lmal d r. 
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