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SUNUŞ
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu, enerji konusunda
ülkemizin enerji bağımsızlığına, bilimsel
ve teknolojik gelişimine ve stratejik enerji
önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak
etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluşturarak,
bu konuda Türkiye’nin önceliklerini çalışma
grubunun da önceliği olarak görerek çalışmalarını
yürütmektedir. Bu çerçevede, TÜBA-Enerji
Çalışma Grubu ana gündeminde yer alan ülkemizin
ekonomik ilişkilerini ve geleceğini ilgilendiren
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda
daha sürdürülebilir stratejileri saptamak için tüm
enerji alternatifleri üzerine çalışmalar yaparak
geçmiş dönemlerde raporlamıştır.
Küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar
2°C’nın altında tutulmasına yönelik 2016
yılında Paris İklim Anlaşması imzalanmış ve
ülkemiz de bu anlaşmaya 2021 yılı Ekim ayı
içerisinde dahil olmuştur. Bu kapsamda küresel
ısınmaya sebep olan gazların atmosfere salımının
düşürülmesi ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon
hedefine ulaşılması benimsenmiştir. Bu hedefe
ulaşmayı sağlayacak en temel faaliyetlerden
birisi de enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve
yenilenebilir enerjilerin kullanımına yönelik
adımlar atmaktır. Dünyayı insanlığın ortak mirası
ve birlikte sahip olduğu bir değer olarak gören
Türkiye de hem insani hem de stratejik olarak
enerji kaynaklarını çeşitlendirmektedir. Ülkemiz
halihazırda dışa bağımlı fosil kaynaklı enerji üretim
teknolojilerinden yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına dönüşüm sürecinde önemli yatırımlar
ve destekler sunmaktadır. Sıfır emisyon hedefi
doğrultusunda güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyokütle
gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının artması ve
entegrasyon sürecinin hızlanması beklenmektedir.
Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkemizde
biyokütle enerjisine dayalı kurulu güç 2004 yılı
itibariyle 28 MW seviyesindeyken, 2020 yılı Aralık
ayı itibariyle kurulu güç 1485 MW’a yükselmiştir.
Biyokütle enerjisine dayalı kurulu gücün de 15

yılda 50 kattan fazla arttığını söylenebilir. Diğer
taraftan biyokütle enerjisinin elektrik üretimi
içerisindeki pay 2004 yılı itibariyle %0.07 iken,
2020 yılı itibariyle bu oran %1,80 seviyesine
yükselmiştir. Gelinen son durum ve gelecek
beklentileri çalıştay kapsamında detaylıca ele
alınmıştır. Tüm teknolojilerin gelişiminde olduğu
gibi enerji teknolojilerindeki gelişim de akademik
araştırmalar
neticesinde
gerçekleşmektedir.
Biyokütle Enerjisi gibi ülkemizin enerji ihtiyacına
çeşitlilik katması noktasında stratejik öneme
sahip bir konuda yapılan akademik çalışmalar
incelendiğinde; 1988 ve 2021 döneminde YÖK Tez
Merkezinde yapılan taramaya göre biyokütleye
değinen tez sayısı 375’dir. Bunlardan 84 tanesi
doktora tezi iken 291 tanesi yüksek lisans tezidir.
Bu veriler ülkemizde biyokütle enerjisi alanında
çok yönlü bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü
göstermektedir.
TÜBA Enerji Çalışma Grubu, son yıllarda Rüzgâr,
Güneş, Nükleer, Jeotermal, Enerji Depolama
ve Doğal Gaz konularında tematik Çalıştaylar
düzenleyerek ülkemizin enerji teknolojileri
alanında yol haritalarına ve politikalarına destek
sunmaktadır. Çalıştay kapsamında değerlendirilen
konular çerçevesinde oluşturulan bu raporun
stratejik planların hazırlanmasında ve kısa, orta ve
uzun dönemli yol haritalarının dikkate alınmasında
da katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Çalıştay
ve panelin gerçekleştirilmesi ile Raporun
hazırlanması ve yayımında emeği geçen çalışma
grubu üyelerine, raporun hazırlanmasına katkı
sunan bilim insanlarımıza, çalıştay ve Akademi
üyelerimize, ilgili kurum, kuruluş yönetici ve
uzmanlarına, katılımcılara ve emeği geçen tüm
paydaşlarımıza teşekkürlerimi, en iyi dileklerimi
ve saygılarımı sunuyor, raporun konuyla ilgili
karar alıcı ve uygulayıcılar için yararlı bir kaynak
olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı
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ÖNSÖZ
TÜBA−Enerji Çalışma Grubu ülkemizin enerji
alanında ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik
konularda çalışmalar yaparak bilgi üretme,
stratejiler ve politikalar geliştirme, yol haritaları
çıkartma ve ülkemizin enerji politikalarına katkı
yapma hedefleriyle 2017 yılında kurulmuştur.
Çalışma Grubumuz ülkemiz açısından stratejik
öneme sahip enerji konuları üzerine bilimsel
toplantılar, çalıştaylar ve paneller düzenleyerek
ilgili paydaşları bir araya getirmekte ve
mevcut durumu değerlendirerek gelecek
projeksiyonlarının
oluşturulmasına
katkı
yapmakta ve bu yönde raporlar hazırlamaktadır.
Enerji Çalışma Grubu daha önce gerçekleştirdiği
Nükleer, Rüzgâr, Güneş, Temiz Kömür,
Enerji Depolama, Jeotermal ve Doğal Gaz
çalıştaylarının bir devamı olarak ülkemiz
için yine büyük bir önem arz eden biyokütle
alanında araştırmalar yapan bilim insanlarının
yanı sıra, kamu ve özel sektör temsilcilerinin
bir araya geldiği geniş kapsamlı bir platform
oluşturmuştur. 4−5 Kasım 2021 tarihlerinde
çevrim içi olarak gerçekleştirilen “TÜBA−
Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli”ne çeşitli
kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer ile
sanayi ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler
katılarak görüş ve önerileriyle etkinliğe katkı
sağlamışlardır.
TÜBA−Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Panelinin
açılış konuşmaları bölümünde TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Orman Genel
Müdürü Yardımcısı Hayati ÖZGÜR ülkemizin

sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda biyokütle
potansiyelinin önemi ve yenilenebilir enerji
yatırımlarının ve entegrasyonlarının geleceğine
yönelik önemli mesajlar vermişlerdir. İlgili
kurumların yöneticileri, enerji uzmanları ve
dış paydaşların da dahil olduğu çalıştayda iki
gün süresince, TÜBA Üyelerinin de yer aldığı
alanında uzman 33 katılımcı, “Türkiye’nin
Biyokütle Enerji Mevcut Durumu, Potansiyeli
ve Geleceği”nden “Enerji Sektöründe Biyokütle
Türleri ve Paketleme”ye, “Türkiye’de Biyogaz
Sektörü: Dünü, Bugünü, Yarını”ndan, “Yeni
Nesil Biyokütle Yakma Teknolojileri”ne kadar
biyokütle sektörünün ülkemizdeki mevcut
durumu ve geleceğini mercek altına almış
ve dünya genelinde gerçekleştirilen bilimsel
çalışmalar ile ekonomik ve politik perspektifleri
değerlendirerek gelecek beklentilerini ve yol
haritalarını tartışmıştır.
Bu rapor, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
bünyesinde oluşturulan “Enerji Çalışma Grubu”
tarafından düzenlenen “TÜBA−Biyokütle
Enerjisi Çalıştayı ve Paneli”nde sunulan
bildiriler esas olmak üzere, güncel literatürden
taranan bilimsel çalışmaların derlenmesiyle
hazırlanmıştır.

Etkinlik Komitesi Adına
Prof. Dr. İbrahim DİNÇER
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü
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ÖZET
Enerji, canlılar için her zaman vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Günümüzde ihtiyaçların arttığı ve çağın
getirdiği yeni alanlara ilişkin tüketim alışkanlıklarının değiştiği bilinmektedir. Yüksek tüketim alışkanlığına dayalı ihtiyaçların üretim yoluyla piyasa tarafından karşılanması önem arz etmektedir. Söz konusu üretimin ise en temel iki girdisi hammadde ve enerjidir. Enerjinin, tükenme tehlikesi altında olan
yenilenemeyen enerji kaynakları tarafından üretilmesinin yarattığı çevresel tahribat, sosyo-ekonomik
sorunlar ve 1973 Birinci Petrol Krizi olarak tabir edilen enerji darboğazının yıkıcı etkileri sonucunda, enerjiye duyulan ihtiyacın karşılanması için dünyada alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi
bir zorunluluk haline gelmiştir. Fosil yakıtlara alternatif olabilecek enerji kaynakları arayışı ise zaten
çeşitli şekilde kullanılmakta olan ancak fosil yakıtlar ile rekabet edemediğinden arka planda kalan yenilenebilir enerji kaynaklarını tekrar gündeme getirmiştir.
Alternatif bir enerji kaynağı olarak biyokütle enerjisi ülkemizde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının arasında önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde biyokütle enerjisine dayalı enerji üretimi son
yıllarda artış göstermektedir. Biyokütle enerjisinin daha verimli ve etkin olarak değerlendirilmesi için
basit, kabul edilebilir, uygulanabilir ve etkin çözümler sunabilir politika ve stratejilerin geliştirilmesi
gerekir. Örneğin biyokütleyi yakıt formuna dönüştürüp kullanmak son derece önemlidir. Dolayısıyla,
ülkemiz biyokütle enerji politikalarının temeli, biyokütleden alternatif yakıt üretimi odağında şekillendirilmelidir. Biyokütlenin doğrudan yakıt olarak kullanılmasının yanında piroliz, gazlaştırma vb. çeşitli
ısıl dönüşüm süreçleri ile gaz ve sıvı formda ikincil enerji taşıyıcılarına dönüştürülerek enerji yoğunluğunun arttırılması da oldukça önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için devlet destekli çeşitli üretim tesisleri kurabilmek için alt yapı ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesine ihtiyaç
vardır. Biyokütle enerjisinin daha verimli ve etkin olarak değerlendirilmesi için diğer bir seçenek ise
ülkemizde halihazırda var olan yakma ve anaerobik sindirim teknolojilerin biyokütlenin türüne göre
süreç iyileştirmeleri ile ekonomik etkinliğinin arttırılması olabilir. Biyokütle enerjisinden tam verimle
faydalanabilmek için ülkemizde bulunan güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi kaynaklarda olduğu gibi
etkin ve pratik politikalar oluşturmaya ihtiyaç vardır. Biyokütle kaynaklarından elde edilen elektriğin
enerji nakil hatlarına katılarak kullanılabilmesi için teşviklerin arttırılması ve bu alandaki özel sektör
yatırım sermayelerine devlet desteğinin arttırılması gerekmektedir. Bunun yanında biyokütle kaynaklarından üretilen biyodizel ve biyoetanol gibi yakıtların piyasaya girişinin kolaylaşması için pazarlama
altyapısının geliştirilmeye ihtiyacı vardır.
Biyokütle kaynaklarının enerji, kimya ve tarım sektöründe alternatif girdi olarak yer alabilmesi için
enerji bitkileri yetiştiriciliği, enerji üretiminde kullanılabilecek atık/artıklar, enerji planlaması ve kırsal
bölgelerdeki üretim planlanmasının birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu açıdan ülkemizin iklim,
topografik ve coğrafik koşulları ile toprak özelliklerine uygun enerji bitki tür ve çeşitlerinin belirlenerek yetiştiriciliğinin yapılması, özellikle marjinal alanların tarıma kazandırılması açısından son derece
önem taşımaktadır.
Bu nedenlerle, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bünyesinde oluşturulan “Enerji Çalışma Grubu”
tarafından “Biyokütle Enerjisi” başlığı altında, kamu ve özel sektör ile üniversite temsilcilerinden oluşan geniş kapsamlı bir çalıştay ve panel düzenlenmiştir. Bu raporun hazırlanmasında çalıştay kapsamında sunulan bildiriler ve literatürde öne çıkan güncel bilimsel çalışmalar temel alınmıştır.
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ABSTRACT
It is a well-known fact that energy has always been an indispensable element for living beings and will continue being so. Increasing consumption habits with new technologies has brought a new age where energy
consumption has in fact increased exponentially. It is essential to meet the increasing demand based on
high consumption habits for a number of sectors. Keep in mind that people have also need lots of chemical
and materials derived from fossil fuels which have been primary sources. The production of energy from
fossil-based energy sources has been causing environmental damages through global warming and climate
change and creating socio-economic problems. Going back and remembering the reality as a result of the
first oil crisis in 1973, it has become urgent necessary to meet the demand for energy with alternative energy
resources to prevent nature from the harmful effects of fossil-based fuels and maintain sustainability. The
intense research on finding alternative energy resources to fossil fuels has been providing opportunities for
some well-known renewable energy forms, ranging from solar, wind, geothermal and small hydro to biomass in a more feasible way.
In Turkey, biomass energy offers a significant potential compared to other renewable energy sources, and the
energy production based on biomass energy has been gradually increasing in recent years. Developing right
policies and strategies are essential to evaluate biomass energy sources and potential uses more efficiently and
effectively. For instance, it is crucial to convert and use biomass into fuel form. Therefore, Turkey’s biomass
energy policies should consider producing alternative fuels from biomass for utilization in various sectors.
In addition to using biomass as direct fuel, various technologies, such as pyrolysis, gasification, plasma gasification and so on are required badly, Note that there are also essential needs by converting biomass sources
and wastes into secondary energy carriers in gas and liquid form with various thermal conversion processes.
Policy and strategy development and feasibility studies are required to establish state-supported production
facilities. Another technical challenge for using biomass energy more efficiently and effectively will help
increase the economic effectiveness of the current burning and anaerobic digestive technologies according
to the type of biomass. The effective and practically meaningful policies and support programs should be
prepared as other renewable sources, such as solar, wind, and hydroelectric to benefit from biomass energy
with improved efficiencies and enhanced productivities. It is also necessary to set up the incentives and
increase the state support to the private sector investment capital in this field to integrate the electricity obtained from biomass sources by participating in energy transmission lines. Marketing infrastructure needs to
be developed to facilitate the use of fuels such as biodiesel and bioethanol produced from biomass sources.
Moreover, it is necessary to consider the growth of energy plants, waste/residue, and production planning in
rural areas to include biomass resources as an alternative input in the energy, chemical, and agricultural sectors.
It is technically crucial to determine the energy plant species suitable for our country's climatic, topographic
and geographical conditions and soil characteristics to save marginal regions for agricultural practices.
The Energy Working Group of the Turkish Academy of Sciences (TÜBA) has organized a unique workshop
to discuss biomass energy challenges, opportunities and future directions, particularly for Turkey, by bringing experts together from universities, public institutions sectors, and private organizations and companies.
This particular report is an outcome of the works/studies presented in the workshop in addition to published
literature and information available in various sources.
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1. GİRİŞ
Hızla artan nüfusla birlikte enerji tüketimi ve buna bağlı olarak küresel enerji talebi de artmaktadır. Dünyadaki enerjinin çoğu fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Ancak nüfus katlanarak artmaya devam ettikçe dünyada
sadece gıdaların değil fosil yakıtlar gibi sınırlı kaynakların da tükendiği görülmektedir (Wang ve ark., 2020).
Öte yandan, ulaşım sektöründe kullanılan fosil yakıtların çoğu yüksek miktarda CO2 emisyonuna neden
olmaktadır (Wang ve ark., 2020). Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için sera gazı
emisyonlarının derhal azaltılması gerekmektedir. Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü topluluğunun (IPPC)
küresel ısınma artışını 2040 yılına kadar 1,5 °C’nin altında tutmak için hazırladığı rapora göre, enerji kaynaklı
CO2 emisyonlarının kademeli olarak azaltılması gerekmektedir (Roberts ve ark., 2019). Tüm bunlardan dolayı, dünyanın enerji ihtiyacını karşılamak için düşük karbonlu temiz enerji sistemleri geliştirme çalışmaları
devam etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, atıklar ve CO2 kullanımı ve bunlar arasındaki döngüsel
geçiş Şekil 1’de gösterilmiştir. Çeşitli atıkların enerji üretiminde değerlendirilmesi ve bu esnada oluşan CO2
emisyonlarının farklı yöntemler ile yakalanması sonucunda yeniden enerji üretim proseslerine katılması şeklinde gerçekleşen döngü, sürdürülebilir enerji üretimi için uygulanması gereken bir modeldir.

Şekil 1. Karbondioksit-Enerji döngüsü (EESI, 2017’den uyarlanmıştır)
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Gelişen teknoloji, sanayileşme ve artan nüfus nedeniyle dünyanın enerjiye olan ihtiyacı sürekli artış eğilimindedir. Günümüzde fosil yakıtlar, enerji talebinin önemli bir kısmını oluşturmakla birlikte yoğun ve
kontrolsüz kullanımına bağlı olarak rezervleri hızla azalmaktadır (Stöcker, 2008). Özellikle gelişen ülkelerde
üretilen enerji, tüketilen enerjiyi karşılamamakta, bu da ülkelerin enerji konusunda dışa bağımlılıklarını artırmaktadır. Öte yandan fosil yakıtların farklı amaçlar için yakılması ve petrole dayalı ulaşım yakıtlarının kullanılması, atmosferdeki CO2 miktarını ve diğer sera gazı emisyonlarının artmasına neden olarak küresel ısınma
ve iklim değişikliği gibi çevre sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenlerden dolayı ülkeler, biyokütle gibi yeni
ve yenilenebilir enerji kaynakları ile çevre dostu yakıt ve malzeme teknolojilerinin kullanılmasını gerektiren
rasyonel politikalar belirlemek zorundadır (Serrano-Ruiz ve Dumesic, 2011; Perego ve Ricci, 2012).
Yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyokütleden, elektrik ve proses ısısı üretilmesinin yanı sıra değerli kimyasallar ve ulaşım yakıtı da üretilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yol haritasında elektrik ve ısı
üretiminde biyoenerji arzının 2012 yılında 100 EJ’dan 2050 yılına kadar 160 EJ’a çıkacağı öngörülmüştür.
IEA’na göre 2050 yılına kadar biyoenerji ile 3000 TWh elektrik enerjisi üretimi öngörülmektedir. Bu da dünya elektrik üretiminin %7,5’ini karşılayacağı anlamına gelmektedir. 2050 yılına kadar ayrıca hem sanayinin
ısı ihtiyacı (22 EJ, talebin %15’i) hem de konut sektörünün ısı ihtiyacı (24 EJ, talebin %20’si) biyokütle
enerjisi ile karşılanabilecektir (URL-1).
Dünyada son on yılda yenilenebilir elektriğin ana aktörleri önce rüzgâr enerjisi, daha sonra güneş ve biyokütle enerjisi gelmiştir. Danimarka, Finlandiya ve Estonya’da üretilen elektrik enerjisinin %15’inden fazlası biyokütle yakıtlı birleşik ısı ve güç (CHP) sistemleriyle sağlanmaktadır. Bu ülkeleri İngiltere, İsveç, Almanya
ve Brezilya izlemektedir. Diğer ülkelerde, biyokütle bazlı elektriğin yüzdesi %2-5 aralığında değişmektedir.
Birçok ülkede biyokütle yakılarak elektrik enerjisi üretilirken Almanya, İtalya ve Hırvatistan gibi ülkelerde
ayrıca biyogazdan da elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. İsviçre’de şehir çöpleri (MSW), elektrik enerjisi
üretimi için önemli bir yakıt kaynağıdır. Ülkelerin birçoğunda ülkemizde de olduğu gibi yenilenebilir enerji
uygulamaları için çeşitli teşvik mekanizmaları bulunmaktadır (URL-2).
Biyokütle enerjisi; oksijen, karbon ve hidrojen molekülleri arasındaki kimyasal bağların çeşitli biyolojik
ve termo-kimyasal işlemler sonucu açığa çıkan ve kimyasal enerji biçiminde depolanan bir güneş enerjisi
kaynağı olarak değerlendirilirken, fosil yakıtlar ise; milyonlarca yıl boyunca mikrobiyal anaerobik bozunma ve metamorfik jeolojik değişiklikler sonucu meydana gelmektedir (McKendry, 2002a; Zhang ve ark.,
2010). Biyokütle ve biyokütle temelli doğal kaynaklar; yenilenebilir olmaları, bolluğu, ekonomikliği, kolay
erişilebilirliği, sürdürülebilirliği ve karbon ayak izini azaltma potansiyeli gibi çok sayıda avantaja sahiptir
(Cadenas ve Cabezudo, 1998; Zhang ve ark., 2007a; Alonso ve ark., 2010; Zhou ve ark., 2011). Buna ilaveten
biyokütle, yakma veya diğer dönüşüm işlemleri sırasında atmosfere salınan CO2, fotosentez yoluyla biyokütlenin yeniden büyümesiyle tekrar yakalanacağından CO2 nötr olarak kabul edilir. Biyokütlenin yanması
sırasında sülfür dioksit (SO2) ve nitrojen oksitler (NOx) gibi çevreye zararlı gazların daha düşük emisyonu
da küresel asit yağmuru oluşumunun azaltılmasında olumlu bir rol oynar (Jenkins ve ark., 1998; McKendry,
2002a; Zhang ve ark., 2010). Bu nedenlerden dolayı bilim insanları, biyokütle kaynaklı enerjilerin fosil kaynaklı enerjilere alternatif olarak kullanılabilecek yöntemlerin belirlenmesine yönelik çok sayıda araştırma
yapmaktadırlar.
Biyokütle, enerji elde etmek için doğrudan yakılabilen bir hammadde olmasının yansıra, aynı zamanda pratik
uygulamalar için çeşitli katı, sıvı veya gaz biyoyakıtlara dönüştürülerek enerji yoğunluğu arttırılabilecek bir
kaynak görevi de görmektedir. İşte bu noktada biyokütlenin fosil kaynaklarının yerine ikame edilebilmesi
için biyoenerji kavramı ve termokimyasal dönüşüm teknolojileri devreye girmiştir. Biyoenerji, biyokütleden
doğrudan veya biyokütlenin çeşitli termokimyasal işlemler ile bir enerji taşıyıcı forma (yanıcı gazlar ve sıvılar) dönüştürülmesi ile elde edilen biyoyakıtların kullanılmasıyla üretilen yenilenebilir ve temiz bir enerji
kaynağını ifade etmektedir (Badger ve Fransham, 2006; Yan ve ark., 2009; Srirangan ve ark., 2012).
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Günümüzde uluslararası pazarda biyoyakıt üretimi, biyodizel ve biyoetanolü içeren teknik olarak en uygun
ve ticarileştirilmiş birinci nesil biyoyakıtlarla sınırlıdır. Birinci nesil biyoyakıt üretimi, köklü teknolojilere
dayanır ve ürünlerin kullanımı oldukça iyi düzeydedir. Ancak, bu biyoyakıtlar esas olarak üretildikleri sınırlı
hammadde türleri nedeniyle önemli maliyetlere sahiptirler (Taylor, 2008; Damartzis ve Zabaniotou, 2011).
Biyoetanol esas olarak karbonhidrat ve nişasta bakımından zengin bitkilerden elde edilir ve petrol bazlı benzinin bir ikamesidir. Buna karşılık biyodizel, bitkisel veya hayvansal yağlardan üretilir ve petrol bazlı dizelin
bir alternatifidir (Demirbaş, 2011). Bu nedenle birinci nesil biyoyakıtlar hammadde kaynaklarının doğrudan
gıda zincirini etkilemesi sebebiyle tartışmalı bir konumda bulunmaktadır. Bu husus birinci nesil biyoyakıtların gelecekteki potansiyelini etkileyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Naik ve ark., 2010).
Birinci nesil biyoyakıtlardan farklı olarak bitki biyokütlesinden üretilen ikinci nesil biyoyakıtlar, büyük ölçüde odunsu selülozik gıda dışı malzemeleri ifade eder. Lignoselülozik biyokütleden daha sürdürülebilir
bir şekilde üretilen bu ikinci nesil biyoyakıtlar, birinci nesil biyoyakıtlara alternatif sağlama potansiyeline
sahiptir (Gomez ve ark., 2008, Naik ve ark., 2010). İkinci nesil biyoyakıtlar; biyoalkoller, selülozik biyo-etanol, biyo-yağlar, Fischer-Tropsch dizeli ve benzini, biyohidrojen ve sıvı alkanlar gibi çeşitli yakıt türlerini
kapsamaktadır (Gomez ve ark., 2008; Goyal ve ark., 2008; Zhang ve ark., 2010).
Lignoselülozik hammaddelerden türetilen ikinci nesil biyoyakıtlar, çok daha geniş çeşitlilikteki biyokütle
kaynaklarının kullanılmasını sağladığından dolayı üretimlerinde hammadde sorunu ile karşılaşılmaz. İkinci
nesil biyoyakıtlar; tarımsal artıklardan ve yan ürünlerden, organik atıklardan ve amaca özel yetiştirilen enerji
bitkilerinden türetilen malzemelerden elde edilir. Bu yakıtların üretilmesinde hammadde olarak daha çok
odun, çimen ve atık materyal çeşitleri tercih edilmektedir (Sims ve ark., 2010; Damartzis ve Zabaniotou,
2011). Hammaddenin bol ve çeşitli olması gıda ve enerji sektörü arasındaki rekabetten kaynaklanan sorunların çözülmesini sağlar ve sürdürülebilir biyoyakıt üretimine yardımcı olur. İkinci nesil biyoyakıtların
dönüştürme teknolojileri ve proses işletimi ile ilgili olarak araştırmalar devam etmekte olup, bu araştırmalarda arazi kullanımı ve CO2 emisyonu azaltma potansiyeli gibi faktörler üzerinde durulmaktadır (Suurs ve
Hekkert, 2009; Damartzis ve Zabaniotou, 2011).
İkinci nesil biyoyakıtların üretiminde günümüz yakıtlarının üretilmesinde kullanılan petrol ve şeker endüstrilerinin mevcut altyapısından yararlanılmaktadır. Bu nedenle birinci nesil biyoyakıtlardan ikinci nesil biyoyakıtlara doğru geçişin, mevcut altyapı olanaklarından dolayı, daha kolay ve istikrarlı bir şekilde gerçekleşeceğine inanılmaktadır. Sonuçta, ikinci nesil biyoyakıtların, birinci nesil biyoyakıt pazarına entegre edilmesi
ile yoğun şekilde kullanılan bir yakıta dönüştürülmesi hedeflenmektedir (Sims ve ark., 2010; Damartzis ve
Zabaniotou, 2011). Ancak, biyoyakıtların ekonomik fizibilitesi ve başarısı, büyük ölçüde enerji piyasasına
girişleri sırasında ortaya çıkan mevzuata ve vergilendirme politikalarına bağlıdır. Bu nedenle, biyoyakıtların
pazara başarılı bir şekilde tanıtılması ve dağıtılması için ulusal düzeyde faydalı politikaların geliştirilmesi
oldukça önemlidir (Damartzis ve Zabaniotou, 2011).
Bilim insanları, lignoselülozik biyokütle kaynaklarının; çevresel, ekonomik ve politik konular nedeniyle
fosil kaynaklar yerine ikame edilmesi konusunda birçok araştırma yapmıştır. Günümüzde lignoselülozik
biyokütle, biyorafineri aracılığıyla temel olarak termal veya biyolojik yollarla; enerjiye, katma değerli kimyasallara, ikincil nesil biyoyakıtlara polimerik malzemelere dönüştürülebilmektedir. Biyorafineri, bugünün
petrol rafinerisi ile benzerlik gösterir ve farklı türdeki hammaddelerden farklı ürünleri elde etmek için biyokütle dönüşüm yöntemlerini ve ekipmanları içeren bir tesis gibi çalışır (Zhou ve ark., 2011; Xiu ve ark. 2011;
Menon ve Rao, 2012).
Biyorafineri; yenilenebilir tohumları (ör. soya, kanola, mısır vb.) ve bitkileri (kasava, şeker kamışı, tatlı sorgum vb.), lignoselülozik biyokütleyi veya yüksek nem içerikli biyokütleyi (ör. iki fazlı pirina), geride çok az
yada hiç atık bırakmadan nihai bir ürünün ya da ürünlerin üretiminde kullanan birçok prosesi içermektedir.
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yöntemlerini ve ekipmanlar içeren bir tesis gibi çalşr (Zhou ve ark., 2011; Xiu ve ark. 2011;
Menon ve Rao, 2012).
Biyorafineri yenilenebilir tohumlar (ör. soya, kanola, msr vb.) ve bitkileri (kasava, şeker
kamş, tatl sorgum vb.), lignoselülozik biyokütleyi veya yüksek nem içerikli biyokütleyi (ör.
iki fazl pirina), geride çok az yada hiç atk brakmadan nihai bir ürünün ya da ürünlerin
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değerlendirilmesinde sürdürülebilirlik kazandırılır (Cherubini, 2010; Maity, 2015a; Maity, 2015b). Biyosürdürülebilirlik kazandrlr (Cherubini, 2010; Maity, 2015a; Maity, 2015b). Biyorafineri
rafineri konsepti kimyasal/biyokimyasal (yağ-şeker) ve termokimyasal olmak üzere iki temel platformdan
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platform, biyokütlenin kimyasal veya biyolojik yollarla bileşenlerine
(yani selüloz, hemiselülozlar ve lignin) parçalanmas ilkesine göre çalşr. Karbonhidratlarn
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elde edilen şekerler, fermantasyon yoluyla etanol üretimi için işlenir. Kalıntı lignin, yakma işlemi ile enerji üretimi
4
için değerlendirilebilir veya eterlenmiş benzin gibi farklı
son ürünlere dönüştürülebilir (Crocker ve Crofcheck, 2006). Şekerleri sıvı hidrokarbonlara dönüştürmenin diğer bir yolu ise katalitik sulu faz prosesleri ile
furan bileşikleri (furfural ve hidroksil-metil furfural) gibi ara molekülleri işlemektir. Bu strateji; hidroliz,
dehidrasyon, aldol yoğuşması, hidrojenasyon ve dehidrasyon gibi bir dizi karmaşık süreci içerir. Proseslerin
başlangıcında, biyokütleden elde edilen karbonhidratlar, hidroliz reaksiyonları yoluyla glikoz ve fruktoz gibi
basit şekerlere dönüştürülür. Daha sonra, bu şeker molekülleri dehidrasyon reaksiyonları kullanılarak bir asit
katalizörü varlığında furfural ve hidroksil-metil furfurala dönüştürülür. Son olarak, bu ara ürünler, bir katı
baz katalizörü üzerinde aldol yoğuşması ve iki fonksiyonlu bir metal-asit katalizör üzerinde hidrojenasyon
yoluyla sıvı alkanlara dönüştürülür. Bunun yanında hidroksil-metil furfural, önemli bir endüstriyel polimer
olan polietilen tereftalatın (PET) üretilmesinde yüksek miktarlarda kullanılan petrol türevli tereftalik asit için
“yeşil” bir ikamenin üretiminde de kullanılabilmektedir. Bu ikame, hidroksil-metil furfuralın, aerobik oksidasyonu ile üretilebilen 2,5-furandikarboksilik asittir (FDCA) (Dedsuksophon ve ark., 2010; Serrano-Ruiz
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ve ark., 2011). Bu platformda diğer bir yöntem ise çeşitli yağlı tohumlardan veya mikroalglerden ekstrakte
edilen trigliseritlerin metanol ile reaksiyona sokularak transesterifikasyon yoluyla biyodizel üretilmesidir
(Leung ve ark., 2010).
Diğer yandan termokimyasal platform biyokütleyi; biyoyağ, sentez gazı ve biyo-polyollar gibi ara maddelere
dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Termokimyasal tekniklerle biyokütleden sıvı yakıtlar, yüksek değerli kimyasallar ve çevre dostu polimerik malzemeler elde edilebilmektedir. Bu platformda, lignoselülozik biyokütleden sıvı yakıtların üretimi için, yaygın uygulamalar, enerji yoğunluğunun ve elde edilen hidrokarbonların
molekül ağırlığının arttırılması amacıyla hammaddede bulunan yüksek oksijen içeriğinin uzaklaştırılmasını
ve ara bileşikler arasında C-C bağı oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için işlemler genellikle iki ana aşamadan oluşur. İlk aşamada lignoselülozik hammadde, kısmi oksijen azaltımı yoluyla birçok
bileşik içeren gaz veya sıvı faza dönüşmektedir. İkinci aşamada, bu bileşikler katalitik olarak kontrollü C-C
bağlanma reaksiyonları ve kalan oksijen içeriğinin azaltılması yoluyla hedeflenen hidrokarbonlara yükseltilir
(Alonso ve ark., 2010). Ham petrolün işlenmesi genellikle yüksek sıcaklıklarda yapılır ve bu işlemlerin çoğu
buhar fazında gerçekleştirilir. Öte yandan, biyokütle bazlı hammaddelerin termokimyasal olarak işlenmesi
genellikle orta sıcaklıklarda gerçekleştirilir ve bu işlemler ağırlıklı olarak sıvı fazda meydana gelir (Chheda
ve ark., 2007).
Termokimyasal dönüşüm süreçleri; doğrudan yakma, torefikasyon, piroliz, gazlaştırma ve sıvılaştırma gibi
farklı yöntemleri içerir. Biyokütlenin yapısında depolanan enerji, yanma yoluyla doğrudan ısı formunda
serbest bırakılabilir veya karbonlaştırma yoluyla katı (odun kömürü), piroliz veya sıvılaştırma yoluyla sıvı
(biyo-yağlar) veya gazlaştırma yoluyla gaz halindeki (sentez gazı) yakıtlara birçok farklı proses şartı ve reaktör düzeneği kullanılarak dönüştürülebilmektedir (Panwar ve ark., 2012; Tanger ve ark., 2013).
Yakma, biyokütle dönüşümü için en yaygın kullanılan işlemdir. Bu yöntem Dünyadaki biyoenerji üretiminin
%97’sinden fazlasına katkıda bulunur. Kullanılan sisteme göre sıcaklıklar 700°C -1400°C aralığında değişebilmektedir. Torefikasyon, katı biyokütlenin enerji kalitesini iyileştirmek veya yakma, piroliz, gazlaştırma ve
sıvılaştırma için biyokütlenin ön işlemden geçirilmesi için inert ortamlar altında yürütülen bir ısıl işlemdir.
Torefikayon için sıcaklık ve reaksiyon süresi normalde sırasıyla 200°C –300°C ve 15–60 dakika aralığındadır. Biyokütlenin pirolizi normalde 300°C-700°C sıcaklık aralığında gerçekleştirilir ve ürünler biyokömür,
biyo-yağ ve sentez gazı olarak sınıflandırılabilir. Hidrotermal sıvılaştırma (HTL), biyo-yağ veya biyo-petrol üretmek için 4–22 MPa basınç aralığında 250°C ile 374°C arasında gerçekleştirilir. Pirolizden farklı
olarak HTL yönteminde ön kurutmaya ihtiyaç duyulmaz. Gazlaştırma ise, biyokütleyi 800°C–900°C veya
daha yüksek sıcaklıklarda karbon monoksit (CO) ve hidrojen (H2) içeren sentez gazına dönüştürme işlemidir
(Zhang ve ark., 2010; Damartzis ve Zabaniotou, 2011; Ong ve ark., 2019).
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2. BİYOKÜTLE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
Biyoenerji, orman plantasyonları, tarımsal artıklar, enerji bitkileri, belediye atıklarının organik akışları dahil
olmak üzere çeşitli biyokütle besleme stoklarından elde edilebilir. Biyokütle, farklı kimyasal, biyolojik ve
termal teknikler kullanılarak enerjiye (örneğin elektrik ve ısı), çeşitli ince kimyasallara ve biyoyakıtlara dönüştürülebilir. Biyoyakıtların sürdürülebilir üretimi için bol, kolay erişilebilir ve yenilenebilir biyokütle bazlı
hammadde, sıfır karbon ayak izi ile ulaşım sektörü için sıvı hidrokarbon yakıtların üretiminde petrol yağının
yerini almak için önemli bir anahtar role sahiptir. Biyoyakıtların sürdürülebilirliği, genellikle, faydaları en
üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmek için entegre bir şekilde ekonomik, çevresel ve sosyal olmak
üzere üç temel konuya dayanmaktadır. Biyokütle genel olarak ahşap, çimen, alg, tarımsal ürünler ve bunların
kalıntıları veya atıkları gibi organik malzemeleri ifade eder. Biyoyakıt, ağırlıklı olarak bu biyokütle-bazlı
hammaddelerden elde edilen katı, sıvı veya gaz halindeki yakıtlar olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, ön
arıtma, üretim ve saflaştırma süreçleri, hammadde türüne, kullanılan teknolojiye ve istenen yakıt türüne göre
büyük ölçüde farklılık gösterir.

2.1. Enerji Tarımı

Dünyada üretilmekte olan yağlı tohumlu bitkilerin (kolza, soya, aspir, ayçiçeği vb.) ham yağından biyodizel,
karbonhidrat bitkilerinin (mısır, patates, buğday, tatlı sorgum, şeker pancarı vb.) nişasta, şeker ve selülozundan
biyoetanol, bitkisel ve hayvansal atıklardan kullanılabilir gaz (biyogaz), tüm bitkisel materyallerin katı yakıt
olarak kullanılarak biyokütle enerjisi elde edilmesi amacıyla yapılan tarıma “Enerji Tarımı” adı verilmektedir.
Dünya ve ülkemiz için fosil yakıtların enerji üretimindeki payının oldukça yüksek olması, nüfus artışıyla
enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelen artış ve fosil yakıt rezervlerinin sürekli azalması enerjiyi
üretirken de tüketirken de çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bu tüm insanlık için bir tehdit hali taşımaktadır.
Tüketim sürecinde insan kendisinin ve diğer canlıların yaşam ortamını her geçen gün daraltmakta, kaynakları hızla tüketmektedir.
Bunun sonucu olarak ormanlar her geçen gün azalmakta, yer altı kaynakları tükenmekte, atıklar toprakları,
suları ve havayı kirletmektedir. Atmosfere büyük oranda sera gazları (CO2, CH4 gibi), asit yapıcı gazlar (SO2,
NOx gibi) salınmaktadır. Sulara tarımsal faaliyetler sonucu gübre atığı olan fosfat, nitrat gibi toksik elementler ve bileşikler karışmaktadır. Dünya üzerinde fosil yakıtların çevreyi olumsuz etkilemesi ve bunların
telafisi için yapılan büyük harcamalar, fosil yakıtların kullanımından doğan sıkıntılar büyük ülkelerin enerji
kaynaklarını çeşitlendirme ile birlikte enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilme strateji ve çabaları, bilim
adamlarının dikkatini yenilenebilir enerji üzerinde toplamıştır.
2008 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE), bünyesinde “ Enerji Tarımı Araştırma Merkezi (ETAM)” kurulması
konusunda görevlendirilmiştir. Bunun üzerine bir altyapı projesi hazırlayarak DPT’na sunulmuş ve proje
3.465.562 liralık bütçe ile kabul edilmiştir. Proje ile enstitü bünyesinde “Enerji Tarımı Araştırma Merkezi”
kurulmuştur. Bu merkez, içerisinde gelişmiş bir biyoyakıt laboratuvarını barındırmaktadır. ETAM akreditasyon çalışmalarına 2019 yılında başlanmış olup, Ağustos 2021’de akredite olmuştur.
Enerji Tarımı Araştırma Merkezi olarak ülke genelinde araştırma ve temel projeler yürütmekle görevlendirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki bu ölçekteki tek merkezdir. Merkez, verilen
görevlerin en iyi şekilde yapılabilmesi için 3 ana birimden oluşturulmuştur.
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Tarım ve Orman Bakanlığı öncelikle insan ve hayvan beslenmesini, sonra yenilenebilir enerji üretimini öngörmektedir. Bu sebeple insan veya hayvan gıdası olarak kullanılan tarımsal ürünlerin doğrudan enerji amaçlı olarak kullanılmasına sıcak bakılmamaktadır. Tarımsal üretimden kaynaklanan atık ve artıklar ile gıda
amaçlı olarak kullanılmayan materyallerin ise enerji amaçlı olarak kullanımı önerilmektedir.
- Biyodizel Birimi: Biyodizel, bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen ve motorine alternatif bir biyoyakıttır. Biyodizel biriminde değişik hammaddelerden biyodizel üretimi ve üretilen biyodizelin standartlara
uygunluğunun test edilmesi işlemleri yapılmaktadır.
- Biyoetanol Birimi: Biyoetanol, şeker, nişasta ve selüloz içeren hammaddelerden elde edilen ve benzine
alternatif bir yakıttır. Biyoetanol biriminde değişik hammaddelerden biyoetanol elde edilmesi ve elde edilen
biyoetanolün kalite testleri yapılmaktadır.
- Biyokütle Birimi: Bu birimde her türlü bitkisel materyal üzerinde çalışma yapılmaktadır. Bitkisel hammaddeler briketlenerek veya peletlenerek yanma analizleri, yanma sonrasında ortaya çıkan egzoz emisyonları belirlenmektedir. Ayrıca bu materyallerin kalori değerleri de tespit edilmektedir.

2.2. Biyokütle Kavramı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü hazırlamış
olduğu “Türkiye’nin Biyokütle Enerji Potansiyeli Atlası”’nda biyokütle tanımlaması aşağıdaki gibi tanımlamıştır:
“Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında
ise biyokütle enerjisi gelmektedir. Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli
bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.
Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algleri, hayvan
dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak
oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca
bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek
önem kazanmaktadır. Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan biyokütle, genelde
güneş enerjisinin fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle,
bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip
olduğu toplam kütle olarak da tanımlanabilir.
Fotosentez yoluyla enerji kaynağı olan organik maddeler sentezleşirken tüm canlıların solunumu için
gerekli olan oksijeni de atmosfere verir. Üretilen organik maddelerin yakılması sonucu ortaya çıkan
karbondioksit ise, daha önce bu maddelerin oluşması sırasında atmosferden alınmış olduğundan, biyokütleden enerji elde edilmesi sırasında çevre, CO2 salımı açısından korunmuş olacaktır. Bitkiler yalnız
besin kaynağı değil, aynı zamanda çevre dostu tükenmez enerji kaynaklarıdır.
Bitkilerin toprak altında milyonlarca yıl kalmasıyla oluşan fosil yakıtlar, aslında yukarıda tanımlanan
biyokütle ile aynı özellikleri taşımalarına karşın yer altındaki sıcaklık ve basınçla değişime uğradıklarından, yakıldıklarında havaya birçok zararlı madde atarlar. Ayrıca, milyonlarca yılda oluşan bu birikimin
kısa süre içinde yakılması havadaki karbondioksit dengesinin bozulmasına yol açar ve bu da küresel
ısınmaya neden olur.”
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Biyokütle, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Yüz senelik bir dönemden daha kısa ya da bir insan ömrü süresince kendisini yenileyebilen, içerisinde hidrokarbon barındıran, yetişen bitkiler, tarımsal atıklar, hayvan atıkları, gıda endüstrisi, orman atıkları ve kentsel atıkları içeren tüm organik maddeleri içerir. Güneş ışığı vasıtasıyla fotosentez yapan
yeşil bitkilerin ürettikleri kimyasal enerjiyi depolaması sonucu meydana gelen biyolojik kütle ve buna bağlı
organik madde kaynakları bitkisel biyokütle olarak tanımlanmaktadır. Şekil 3’te ürün olarak karbon içerikli
şeker oluşumunu veren fotosentez reaksiyonu görülmektedir.
bitkisel biyokütle olarak tanmlanmaktadr. Şekil 3’de ürün olarak karbon içerikli şeker oluşumunu
GÜNEŞ ENERJİSİ
veren fotosentez reaksiyonu görülmektedir.

CO2 + H2O
Karbon
dioksit

Su

C6H12O6 + O2
Kloroﬁl

Şeker

Oksijen

Şekil 3. Şeker oluşumunu gösteren fotosentez reaksiyonu. Bu reaksiyon endotermik (dışarıdan ısı alan)
bir reaksiyon olup gerekli enerji güneş tarafından sağlanmaktadır (Kaygusuz, 2021)
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Şekil 4’de biyokütle hammaddelerinin
snflandrlmas gösterilmiştir (Sözen ve diğ., 2017).

Şekil 4. Biyokütle madde kaynaklarnn snflandrlmas
Şekil 4. Biyokütle madde kaynaklarının sınıflandırılması (Sözen ve ark., 2017)
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her yerde yetiştirilebilmesi, çevrenin korunumuna destekte bulunmas, sosyo-ekonomik gelişim
sadece yenilenebilir enerji kaynağı olması değil, aynı zamanda hammaddenin her yerde yetiştirilebilmesi,
sağlamas ve özellikle motorlu taştlar için yakt eldesi vermesi nedeniyle de önem arz etmektedir
çevrenin(Acaroğlu,
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2013).

için yakıt eldesi vermesi nedeniyle de önem arz etmektedir (Acaroğlu, 2013).

Biyokütle; biyolojik kökenli, fosil olmayan organik madde kütlesidir. Biyokütlenin kimyasal
içeriğinde karbonun yan sra hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve daha küçük oranlarda alkali,
Ayrıca 5346
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin
alkali toprak ve ağr metaller içeren atomlar vardr. Ana bileşenleri, karbonhidrat bileşikleri olan
Kanun’da “Organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dahil olmak üzere, tarım
bitkisel veya hayvansal kökenli tüm doğal maddeler biyokütle enerji kaynağ, bu kaynaklardan elde
ve ormanedilen
ürünlerinden
bu ürünlerin
sonucu ortaya
çıkan
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enerji ise, ve
biyokütle
enerjisiişlenmesi
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Diğer bir
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gaz halindeki yakıtlar olarak” da tanımlanmıştır.

9
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Biyokütle enerjisi, insanların yemek pişirmek veya ısınmak için odun yakmaya başladığından beri binlerce
yıldır kullanılmaktadır (Janiszewska, and Ossowska, 2018). Genel bir ifadeyle biyokütle, 100 yıllık periyottan daha kısa sürede yenilenebilen, karada ve suda yetişen bitkiler, hayvansal atıklar, gıda endüstrisi ve
orman yan ürünleri ile kentsel atıkları içeren, biyolojik kökenli fosil olmayan tüm organik madde kitlesi
olarak tanımlanmakta, bu kaynaklardan elde edilen enerjiye de biyokütle enerjisi adı verilmektedir (Koçar
ve ark., 2010).
Tarım atıkları, orman atıkları ve enerji bitkileri olarak adlandırılan biyokütle kaynaklarının oldukça geniş
kullanımı vardır. Bunlardan organik atıklar gübre, ormancılık ve orman endüstrisinden ağaç atıkları, gıda ve
kağıt endüstrisi kalıntıları, belediyelerin yeşil kalıntıları, kanalizasyon çamuru, yıllık kısa rotasyonlu ağaçlıklar (okaliptüs, kavak, söğüt), çayır, şeker bitkileri (şeker kamışı, pancar, süpürge darısı), nişasta mahsülleri
(mısır, buğday) ve yağlı mahsüller (zeytin, soya, ayçiçeği, yağ şalgamı, palmiye yağı) atıkları olarak sınıflanabilir. Biyokütle tabanlı bu malzemeler, hem doğrudan biyokütle, hem de biyoyakıt olarak enerji üretimi
amaçlı kullanılmaktadır. Ağaç ve diğer tarımsal kalıntılar, endüstride buhar ve elektrik üretmek üzere kojenerasyon santralı yakıtı olarak yakılmakta ve ayrıca mesken ve ticari bina ısıtması amacıyla da kullanılmaktadır. Modern biyokütle enerjisi kullanımına geçilmesi ülke ekonomisi ve çevre kirliliğini önleme açısından
önem taşımaktadır.
Birçok ülke bugün kendi ekolojik koşullarına göre en uygun ve en ekonomik tarımsal ürünlerden enerji bitkisi olarak alternatif enerji kaynağı sağlamaktadırlar. Türkiye de tarımsal potansiyeli ile, ekolojik tarımsal
yapıya sahip ülkeler arasındadır. Türkiye’de enerji ormancılığı yönünden ekonomik değeri yüksek ve hızlı
büyüyen yerli ağaç türleri arasında, akkavak, titrek kavak, kızılağaç, kızılçam, meşe, dişbudak, fıstık çamı,
karaçam, sedir ve servi ağalarını saymak mümkündür. Burada kavak, söğüt gibi oldukça fazla su isteyen
ağaçların yanı sıra, oldukça kurak alanlarda yetişebilecek ağaçlara da önem verilmesi gerekmektedir. Enerji
tarımı üretimine yönelik olarak, gerek Avrupa’da gerek ülkemizde modern biyokütle çevrim teknolojilerinin
de kullanıldığı, çalışmalar küçük ölçekli olarak uzun yıllar önce başlamıştır. Bunlara örnek olarak mischantus
ve tatlı sorgum, arundo donax bitkileri üzerinde yapılan çalışmalar gösterilebilir. Enerji tarımında ülkemizde
henüz çok tanınmayan dünya da ise yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan C4 enerji bitkileri arasında en çok
yetiştiriciliği yapılan Fil Çimeni (Miscanthus), Tatlı Sorgum (Sweet sorghum), Dallı Darı (Switchgrass)
‘dır. Biyokütle kaynakları olarak biyokütle, enerji bitkileri, enerji ormanları ve bunlardan türetilen yakıtların
kullanılması ile ayrıca, hava kirliliğinden büyük ölçüde etkilenen bir çok şehirde, kükürt dioksit ve benzeri
zararlı gazların büyük ölçüde azalacağı da açıktır.
Biyokütle üç ana kategoride incelenebilir: odunsular (orman ve agro-endüstriyel ürünler, çalılar, ağaçlar vb.),
odunsu olmayanlar (tarımsal ürün artıkları - dal, yapraklar, bitki sapları, işleme artıkları - küspe, ceviz kabuğu), hayvansal atıklar ve evsel atıklar (Mirza et al. 2008; Bekele et al. 2013). Biyokütle enerjisi dönüşüm
yöntemlerinde kullanılabilecek materyaller doğrudan birincil kaynaktan (bitkisel ve hayvansal atıklar gibi)
elde edilebileceği gibi kentsel, endüstriyel veya tarımsal işletmelerden de temin edilebilmektedir.
Günümüzde, biyolojik kaynaklı hammaddelerin verimli kullanımı ve bu kaynaklardan çeşitli ürünlerin üretimi büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle yenilenebilir enerji üretiminde kullanılmaları ve çeşitli
kimyasalların yanı sıra hayvan yemi ile fermente gübre elde edilebilmesi, biyokütle hammaddelerinin önemini artırmıştır. Nispeten düşük maliyeti, bulunabilirliği ve yenilenebilir olması gibi özellikleri nedeniyle,
lignoselülozik biyokütle kaynakları ön plana çıkmaktadır (Isikgor ve Becer, 2015).
Çeşitli dönüşüm yöntemleri ile farklı nitelikte ve farklı fosil yakıtlara alternatif ürünlerin üretilebilmesi, biyokütle enerjisinin en büyük avantajlarından biridir. Elektrik, ısı, gaz ve sıvı biyoyakıtların yanı sıra, kimya
endüstrisinde kullanılabilen kimyasallar ile hayvan yemi, fermente gübre gibi tarım açısından son derece
önem arz eden ürünlerin de elde edilebilmesine olanak sağlaması, biyokütle enerjisinin ne denli önemli ve
gerekli olduğunu göz önüne sermektedir.
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Artan enerji talebini karşılayabilmek, güvenli enerji üretimi gerçekleştirebilmek, çevreyi korurken küresel
ölçekte uygun maliyetli enerji tedarik edebilmek ve yerel-bölgesel-ulusal-küresel çapta kalkınmayı sağlayabilmek amacıyla biyoyakıt üretimi yenilenebilir enerjiler arasında bir adım öne çıkmaktadır. Bu kapsamda,
özellikle birinci nesil biyoyakıt üretiminin ikinci nesil üretime yerini bırakabilmesi ve hammadde çeşitliliğinin sağlanabilmesi açısından, enerji bitkileri önem kazanmaktadır. Son yıllarda küresel ısınmayla ilgili endişeler, enerji için biyokütle kullanımına olan ilgiyi artırmaktadır. Biyokütle enerjisi, enerji üretimi sırasında ve
kullanımında atmosfere karbon salmak yerine sadece bitkinin büyüme döngüsü sırasında yakalanan karbonu
atmosfere bıraktığından, “karbon nötr” olarak adlandırılmaktadır.
2.2.1. Odunsu Biyokütle
Odun mükemmel bir biyokütle kaynağıdır. Odun doğrudan yakılarak kullanılabildiği gibi çeşitli işlemler sonucunda pellet, briket haline getirilerek de konutlarda ve iş yerlerinde ısıtma amacıyla kullanılabilmektedir.
Odun tek başına ya da kömür ve diğer biyokütle yakıtlarıyla birlikte kalorifer kazanlarında, elektrik santrallarında ve gazlaştırma kazanlarında yakıt olarak kullanılabilir. Modern teknolojiler odundan daha fazla
enerji almamızı mümkün kılmaktadır. Geleceğin teknolojileri ise odun artıklarının işlenerek içten yanmalı
motorlarda, yakıt hücrelerinde ya da doğalgaz tesislerinde kullanılmak üzere yapay gaz üretilmesine olanak
sağlamaktadır. En nihayetinde daha gelişmiş yakıt üretim teknolojileriyle, odunda bulunan selülozik maddelerden biyobenzin, biyomotorin gibi çeşitli sıvı yakıtlar üretilebilmektedir.
Odun diğer yakıtlara göre daha kısa zamanda yanma ve çabuk ısı verme özellikleriyle üstünlük taşımaktadır.
1 kg taş kömürü veya linyit için 15-17 m3, 1 kg iyi kurutulmuş odun için ise 7-9 m3 havaya ihtiyaç vardır.
Yanma sonunda, odunun bıraktığı kül miktarı daha az olup ağırlığının %3’ü kadardır. Bu değer linyit için
%15-25, kok ve antrasit için %5’tir. Ağaç türü, özgül ağırlığı, rutubet, kül ve ekstratif madde miktarları kalori
değerine etki eden etmenlerdir. Yanma sonucunda oluşan ısının bir kısmı odun içerisindeki suyun buharlaşmasına harcandığı için, rutubet miktarının artmasıyla kalori değeri azalmaktadır. Ağaçların gövde odun kalori değerleri ortalaması yaklaşık 5.000 kCal/kg, yapraklı ağaçların ise 4.660 kCal/kg’dır. Ağaç türleri arasında
en yüksek kalori değeri 5.274 kCal/kg ile sarıçama aittir. Yapraklı ağaçlarda ise en yüksek değer 4.894 kCal/
kg ile okaliptusun, en düşük değer ise 4.500 kCal/kg ile çınarındır. Dal odunda iğne yapraklı ağaçlarda ortalama kalori değeri 5.018 kCal/kg, yapraklılarda 4.620 kCal/kg olup iğne yapraklı ağaçların dal odunlarının
kalori değeri yapraklı ağaçlardan %8 daha fazladır. İğne yapraklı ağaçların ortalama dal odun kalori değerlerinin gövde odunu ortalamasından daha fazla olduğu, yapraklılarda ise bu iki değer arasında fazla bir fark
olmadığı görülmektedir. Gövde kabuk kalori değerleri iğne yapraklı ağaçlarda 5.300-4.400 kCal/kg, yapraklı
ağaçlarda ise 5.200-3.300 kCal/kg arasında değişmekte olup, iğne yapraklı ağaçlarda ortalama değer 4.850,
yapraklı ağaçlarda ise 4.250 kCal/kg’dır.
Odunsu biyokütle kaynakları 6 alt bölüm altında toplanabilir:
1. Orman artıkları: Ormanlarda yapılan üretim sonucu, sanayi odunu ya da yakacak odun olarak değerlendirilemeyen ve ormanda terk edilen kök, dip kütüğü, gövde ucu, tepe ve ince yan dallar, devirme ya da taşıma
sırasında parçalanan ağaçlar; ormanlarda biriken kuru yapraklar, kozalaklar, küçük dallar ve dal parçacıkları;
ağaçlandırma için saha temizliği, sıklık ve sırıklık bakımı gibi ormancılık uygulamaları sonucunda sahadan çıkarılan ince malzeme ile ormanda ekonomik olarak değerlendirilemeyen ağaç, ağaççık, orman gülü,
sandal ağacı, kocayemiş gibi çalılar, devrikler orman artığı olarak nitelendirilmektedir. Bu artıkların enerji
üretiminde kullanılabilmeleri için yapılan ön işlemler; yerinde parçalanarak taşınma hacimlerinin minimum
seviyeye indirilmesi, tesis sahasına gönderilmeleri, tesis sahasında bir süre güneşte serili bırakılarak kurumalarının sağlanması, gerekirse pellet presleri ile sıkıştırılarak pellet haline getirilmeleri ve depolanmaları
olarak sayılabilir (Şekil 5).
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Şekil 5. Orman rehabilitasyon çalışmaları ve üretim sonucunda ortaya çıkan artıklar (Tolay, 2021)

2. Testere artıkları: Kent ağaçlarının budanması sırasında ortaya çıkan artıklar, marangozhane artıkları, hurda tahtalar, kereste fabrikası artıkları, testere talaşı bu bölümde yer alır. Bunlardan, ormanlardan elde edilen
odundan daha değişik yöntemlerle enerji üretilir (Şekil 6).

Şekil 6. Testere artıkları ve hurda tahtalar (Tolay, 2021)

3. Kimyasal olarak geri kazanım yakıtları (siyah likör): Kağıt endüstrisinde kağıt hamuru üretiminde
kullanılan kimyasallardan elde edilen yakıtlardır.
4. Tarımsal artıklar: Mısır koçanı, kesilen otlar, ekin sapları, bağ ve meyve ağaçlarının budanmasından elde
edilen artıklar, potansiyel biyoenerji kaynaklarıdır. Bu artıklardan enerji üretilmesi için yapılacak ön işlemler
hasat atıklarının süratle toplanması, hacimleri nakliyeye uygun hale getirildikten sonra tesis sahasına gönderilmeleri, tesis sahasına gelen artıkların bir süre güneşte serili bırakılarak kurumalarının sağlanması, bilahare
pellet presleri ile sıkıştırılarak pellet haline getirilmeleri ve depolanmalarıdır.
5. Şehir ağaçları ve yeşil alan artıkları: Belediyelerin park ve bahçelerinden toplanan artıklar, kullanılmış
tahta eşyalar, inşaat tahtaları biyoenerji üretme tesislerinde kullanılabilir.
6. Enerji ormanları ve enerji bitkileri: Belirli ağaçlar ve ot türleri enerji bitkileri olarak değerlendirilebilir.
Enerji ormancılığında, hızlı büyüyen söğüt, kavak, yalancı akasya, okaliptüs, çınar, kızılağaç gibi ağaç türleri
ve meşe yaygın olarak kullanılmaktadır.

2.3. Enerji Bitkileri

Enerji bitkileri, biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemlerinde kullanılarak bir dizi farklı ürüne dönüştürülebilir.
Birçok bitki türünün, örneğin kenevir (hem yağ hem de katı biyokütle) ve tahıl (samandan etanol ve katı
biyokütle) gibi enerji üretim amaçlı kullanımı mümkün olabilmektedir.
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Enerji bitkileri; hektar başına elde edilen kuru hammadde miktarının yüksek olması, üretimi için gereken
enerji ihtiyacının az olması, yetiştiricilik maliyetlerinin düşük olması gibi sebeplerle biyokütle enerji dönüşüm yöntemlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu ürünlerden elde edilen biyoyakıtlar da, özellikle ülkemizde
tüketilen birincil enerjinin yaklaşık dörtte üçünün ithal edildiği göz önüne alındığında, büyük önem kazanmaktadır. Enerji bitkileri genel olarak biyolojik, metabolik ve fiziksel özellikleri göz önüne alınarak C3 ve
C4 enerji bitkileri olarak sınıflandırılmaktadır. Tablo 1’de C3 ve C4 bitkilerinin bazı özellikleri verilmiştir.
Genel olarak bahsetmek gerekirse, birim alandan elde edilen kuru hammadde miktarının yüksek, üretim için
gerekli enerjinin ve yetiştiricilik maliyetlerinin düşük, bileşimindeki kirletici madde miktarı ile gübreleme
gereksiniminin az olmasının yanı sıra birinci nesil hammaddeler yerine tercih edilebilirlik özellikleri, enerji
bitkilerini ön plana çıkarmaktadır.
Tablo 1. C3 ve C4 bitkilerinin bazı özellikleri (Acaroğlu, 2007)

Özellikler

C3 Bitkileri

C4 Bitkileri

Bitki Türleri

Buğday, arpa, çavdar,
şeker pancarı, yulaf

Saz kamışı, miscanthus,
mısır

Transpirasyon katsayısı kg.H2O/kg kuru
madde

450-900

220-350

Fotosentezde ışığa doygunluk

Orta

Ortadan yükseğe kadar

Optimum CO2 bağlanması

15-20 ºC

30-40 ºC

CO2 bağlanmasının

Fotorespirasyon

% 15-30’u kadar

CO2 kaybı yok

Özümleme noktası

40-100 ppm CO2

0-10 ppm CO2

Fotosentetik verim (gr/m2 gün)

20-30

40-50

10-30

60-80

50-200

400-500

Yıllık üretim (t/ha yıl)
Maksimum artış oranı (gr kuru madde/m
yaprak yüzeyi. gün)

2

Bunların yanı sıra enerji bitkilerinin kirlenmiş toprağın işlevselliğini büyük ölçüde geliştirebilme ve zararlı
toksik elementlerin konsantrasyonlarını azaltabilme özelliği olan fitoremediasyon sayesinde, imha edilmesi
gereken yüksek miktarda biyokütlenin yenilenebilir enerjiye dönüşümü de mümkün olabilmektedir. Toprak
kirliliği; tarımda ilaçlama ve gübreleme gibi kültürel işlemler sırasında pestisit ve gübre uygulamalarının
yoğun ve bilinçsiz olarak yapılması, endüstriyel üretimdeki artış ve maden sahalarının kontrolsüz işletilmesi gibi nedenlerin bir sonucu olarak her geçen gün artmaktadır. Mısır, hintyağı bitkisi, ketencik, kanola,
jatropa, yabani enginar, jojoba, miskantus, kavak, okaliptüs, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, şeker pancarı,
soya fasulyesi, deve dikeni, dallı darı, kargı, kenaf ve darı, hem enerji bitkisi hem de fitoremediasyon amaçlı
kullanılabilen bazı bitkilerdir. Bu bitkilerin, organik ve inorganik toprak kirleticilerine dayanımları yüksektir.
Aynı zamanda ağır metaller, kalıcı organik kirleticiler (POPs), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve
atrazini topraktan alarak bünyelerinde biriktirebilmektedirler. Bunun içindir ki, tek ve çok yıllık birçok enerji
bitkisi aynı zamanda fitoremediasyon bitkisi olarak da kullanılabilmektedir. Tablo 2’de bazı enerji bitkilerinin fitoremediasyon özellikleri ve üretilebilen biyoyakıt çeşitleri verilmiştir.
Yıllar içinde artan enerji arzına istinaden aynı oranda artacağı tahmin edilen biyoenerji talebinin karşılanmasında, kullanılmayan ve marjinal olarak adlandırılan arazilerde yetiştirilen enerji bitkilerinin de katkısının
olabileceği dikkate değerdir. Düşük üretim maliyetleri, teknik öğrenme ve sermaye-emek ikamesi ile birlikte
zaman içinde enerji bitkilerinin, tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanılabilirliğine yönelik iyileştirmelerin gerçekleştirilmesinde önemli rol üstlenebileceği öngörülmektedir. Ticari enerji bitkileri halihazırda Bre-
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zilya’da (etanol için şeker kamışı), ABD’de (etanol için mısır) ve Avrupa’da (biyodizel için kanola) yaygın
olarak yetiştirilmektedir, ancak bu amaçla arazi kullanımı genellikle büyük ölçüde sübvanse edilmekte ve
sürdürülebilir olmayan tarımsal uygulamaları da içerebilmektedir (OECD 2004). Gelecekte birincil enerji
arzında biyokütle enerjisinin birincil enerji kaynakları arasında yer alacağı muhtemeldir, böylece biyoenerji
sistemlerinin ikincil ürünleri olan hayvan yemi, kimyasal madde ve farmasötik gibi ürünlerin pazar payının
da artacağı düşünülmektedir (Perlack et al. 2005).
Tablo 2. Enerji bitkilerinin fitoremediasyon özellikleri ve üretilebilen biyoyakıtlar (Baştabak ve ark., 2021’den uyarlanmıştır)

Enerji bitkisi

Bilimsel adı

Bitki ömrü

Biyoyakıt

Kirlilik

Mısır

Zea mays

Yıllık

Biyodizel, Biyogaz

PAHs, Ağır metaller

Hint fıstığı

Jatropha L.

Çok yıllık

Biyodizel, Biyogaz

Ağır metaller,
Lindan

Kenaf

Hibiscus cannabinus

Yıllık

Sentez gazı

Pb, As, Fe

Okaliptüs

Eucalyptus grandis,
Eucalyptus bicostata

Çok yıllık

Biyogaz, Biyochar,
Sentez gazı, pellet

Ağır metaller, POPs

Yabani enginar

Cynara cardunculus

Çok yıllık

Sentez gazı,
Biyogaz

Cd, As

Kargı

Arundo donax

Çok yıllık

Sentez gazı,

Ağır metaller, POPs

Biyoetanol,
Biyochar
Soya fasulyesi

Glycine max

Yıllık

Biyodizel

Ağır metaller, POPs

Darı

Sorghum bicolor

Yıllık

Biyoetanol,
Biyogaz

Ni, Zn

Hint yağı

Ricinus communis

Çok yıllık

Biyodizel, Metanol

Organik kirleticiler,
Cd, Pb, Ni, As,
Cu, B

Şeker kamışı

Saccharum
officinarum

Çok yıllık

Biyoetanol

Cd, Cu, Pb, Zn

Fil otu

Pennisetum hybridum

Çok yıllık

Biyoetanol

Cd

Dev miskantus

Miscanthus x
giganteus

Çok yıllık

Biyoetanol

Ağır metaller

Pamuk

Gossypium hirsitum

Yıllık

Biyodizel

Cd

Miskantus

Miscanthus sp.

Çok yıllık

Biyoetanol

Ağır metaller

Dallı darı

Panicum virgatum L.

Çok yıllık

Biyoetanol, Sentez
gazı

Ağır metaller, POPs

Kavak

Populus sp.

Çok yıllık

Sentez gazı

Organik kirleticiler,
Ağır metaller, B,
Atrazine
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Kanola

Brassica napus

Yıllık

Biyodizel

Ağır metaller

Jojoba

Simmondsia chinensis Çok yıllık

Biyodizel

Cd, Ni

Devedikeni

Silyburn marianum

Yıllık/Çok yıllık

Biyodizel, Biyogaz

Ağır metaller

Ay çiçeği

Helianthus annuus

Yıllık

Biyodizel

Ağır metaller, POPs

Şeker pancarı

Beta vulgaris

Yıllık

Biyoetanol

Cd, Zn, Cu
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Yaygın olarak kullanılan bazı enerji bitkilerini şu şekilde özetlemek mümkündür:
• Yağ bitkileri (örneğin kolza, keten tohumu, hardal, kenevir, ayçiçeği, aspir, Hintyağı, zeytin, palmiye,
Hindistan cevizi ve yer fıstığı): Bu bitkilerin tohumlarından elde edilen yağlar, çoğunlukla biyodizel
üretimi için kullanılmaktadır.
• Tahıllar (örneğin arpa, buğday, yulaf, mısır ve çavdar): Tahıllardan etanol üretilebileceği gibi sap ve
samandan katı yakıt olarak da yararlanabilmektedir.
• Nişasta ve şeker bitkileri (örneğin patates, şeker pancarı, yabani enginar ve şeker kamışı): Bu bitkilerin içeriğinde bulunan nişasta ve glikozun fermentasyonu ile etanol üretilebilmektedir.
• Selüloz bitkileri (örneğin kavak, söğüt veya okaliptüs gibi kısa rotasyon baltalığı (SRC) vb.): Bu bitkilerin içeriğinde bulunan hemiselüloz, asit veya enzimatik hidroliz ile şekere indirgenebilmekte ve
daha sonra etanol üretim amacıyla fermente edilebilmektedir. Ayrıca budama atıkları, katı yakıt olarak
da kullanılabilmektedir.
• Katı yakıt bitkileri (örneğin, sorgum, kenaf, dikenli armut, mısır, kamış, kanarya otu, fil otu (Miscanthus), dev kral otu ve kavak, söğüt veya okaliptüs gibi kısa rotasyon baltalığı (SRC)): Bu bitkilerden,
doğrudan yakma veya diğer termokimyasal dönüşüm yöntemleri ile ısı ve elektrik üretiminde yararlanılabilmesinin yanı sıra metanol ve etanol gibi biyoyakıtların elde edilmesi de mümkün olabilmektedir.
Biyokütle kaynakları olarak organik artıklar, enerji bitkileri, enerji ormanları ve bunlardan türetilen yakıtların kullanılması ile ayrıca, hava kirliliğinden büyük ölçüde etkilenen birçok şehirde, kükürt dioksit ve
benzeri zararlı gazların büyük ölçüde azalacağı da açıktır. Bu çerçevede biyokütle, birincil enerji kaynakları
arasında çevre kirliliği oluşturmayan alternatif yakıt olarak görülmektedir.
Belirli ağaçlar ve ot türleri enerji bitkileri olarak değerlendirilebilir. Enerji ormancılığında, hızlı büyüyen
söğüt, kavak, yalancı akasya, okaliptüs, çınar, kızılağaç gibi ağaç türleri ve meşe yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda, özellikle Avrupa Topluluğu ülkelerinde, hızlı büyüyen bazı bitkilerden enerji sağlamak
için son derece yoğun çalışma sürmektedir. Enerji tarımı üretimine yönelik olarak, gerek Avrupa’da gerek
ülkemizde modern biyokütle çevrim teknolojilerinin de kullanıldığı, çalışmalar küçük ölçekli olarak uzun
yıllar önce başlamıştır. Bunlara örnek olarak mischantus ve tatlı sorgum, arundo donax bitkileri üzerinde
yapılan çalışmalar gösterilebilir.
Enerji tarımında ülkemizde henüz çok tanınmayan dünya da ise yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan C4
enerji bitkileri arasında en çok yetiştiriciliği yapılan Fil Çimeni (Miscanthus), Tatlı Sorgum (Sweet sorghum), Dallı Darı (Switchgrass)’dır. Bu bitkiler arasında, Sweet Sorghum (Tatlı Sorgum) en umut verici
bulunmuştur. Yapılan ön denemelerden elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de diğer yakıt kaynaklarından
çok daha ekonomik olarak, ülkenin tüm enerjisini bu bitkiden elde etmek mümkündür. Özellikle tatlı sorgum çeşitli iklim şartlarında yetiştirilebilmesi, özel bir toprak isteğinin bulunmaması ve 4.000-4.200 kcal/
kg kalorifik değere sahip olması bakımından yurdumuz açısından ümit vaat eden bir enerji bitkisi olarak
görülmektedir (Şekil 7).

Şekil 7. Enerji bitkileri ve odunsu biyokütleler (Tolay, 2021)
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Başta orman ve tarım atıkları olmak üzere ayrıca tatlı sorgum ve benzeri enerji bitkilerinin enerjiye dönüştürülmesi için önerilen teknolojiler ile ülkemiz koşullarında yapılacak yatırımların fizibil olduğu görülmektedir. Bugünkü ekonomik koşullarda bu tür yatırımların geri ödeme süresi dört veya beş yıl olarak saptanmıştır.
Tatlı sorgum ve benzeri enerji bitkilerinin enerji kaynağı olarak kullanılması durumunda getireceği faydalar
aşağıda şöyle açıklanabilir: Isıl değerleri 4.000 kCal/kg civarındadır. Gazlaştırıldığında atmosfere kükürt
dioksit ve azot oksitler gibi zararlı gazlar vermez. Özellikle tatlı sorgumda, bitki içinde yaklaşık % 15 civarında şeker bulunmakta olup, bu da daha verimli gazlaşmasını sağlamaktadır. Katı yakıt olarak maliyeti, yerli
linyit ve ithal kömürlerden çok daha düşüktür. Kül miktarı (%2) çok düşüktür. Temiz syngaz yakıt elde etmek
mümkündür. Enerji bitkilerinin yaygın olarak kullanılması durumunda, özellikle kırsal kesimde büyük bir
iş potansiyeli yaratılacaktır. Ülkemiz enerji konusunda kesinlikle dışa bağımlı olmayacaktır. Hava kirliliği
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Biyokütle kaynakları, çevrim teknikleri ve elde edilen ürünler Şekil 9’da özetlenmiştir. Ahşap atıklarından
veya benzeri biyokütleden en kolay yöntemle biyoenerji kaynağı oluşturmanın yolu pellet üretmektir. Ülkemizde pellet üretimi yapan tesis sayısı çok azdır. Avrupa’da ise pellet üretimi gün geçtikçe artmaktadır ve
büyük bir endüstri ve ticaret kolu olmuştur.
Orman ve tarımsal atıklardan enerji elde etmede kullanılan yöntemler başlıca 3 kategoride toplanabilmektedir. Bu ısıl yöntemler sırası ile yanma, piroliz ve gazlaştırmadır. Üç yöntemde de atıklar kontrollü şekilde ısıl
işleme tabii tutularak yakıta dönüştürülürler. Yakma işlemi klasik olarak çok eskidir. Hava kirliliği sorunları
konusunda ve düşük enerji verimliliği nedeni ile istenmemektedir. Pirolizde, atığın termal degredasyonu havasız ortamda gerçekleştirilerek kok, piroliz petrolü ve syngaz oluşturulur. Gazlaştırmada hidrokarbonların
parçalanarak syngaz oluşturması, ortamdaki oksijenin dikkatle kontrolü ile sağlanır. Piroliz, gazlaştırmadaki
ilk aşamayı oluşturur. Gazlaştırma sonucu elde edilen syngaz enerji üretimi için kullanılabilir.

Şekil 9. Biyokütle kaynakları, çevrim teknikleri ve elde edilen ürünler (URL-3)

Bir biyokütle enerji sisteminin ilk kurulum maliyeti, yakıt besleme ve depolama sistemleri nedeniyle fosil
yakıtlı bir sistemden %50 daha fazla olmaktadır. Günümüzde ülkemizde üretimi yapılabilen akışkan yataklı
10 MWe net elektrik üretimi yapabilen ve ilave ısı üretebilen buhar türbinli bir biyokütle enerji üretim tesisi
15 milyon USD fiyatına inşa edilebilmektedir. Ayrıca bu tesisin fazla buhar üretiminden Organik Rankine
Çevrimi ile (ORC) ilave elektrik enerjisi üretmek mümkündür. Benzer kapasitede bir tesis gazlaştırma teknolojisi ile de daha yüksek verimle inşa edilebilmektedir. Odunsu biyokütleyi etkili bir şekilde yakan mevcut
ve yeni teknolojilerle, odun yakma, odun gazlaştırma, kojenerasyon ve kullanılan yakıta bağlı olarak ortak
yakma şeklinde değişik yakma biçimleri uygulanabilir.

2.5. Biyokütleden Termal Yöntemler ile Enerji Eldesi
2.5.1. Biyokütle Lojistiği ve Yakıt Hazırlama
Tarımsal, ormansal, kentsel, hayvansal ve endüstriyel olmak üzere çok farklı kökeni bulunan biyokütle,
geniş bir alanda ve çok dağınık olarak bulunmaktadır. Homojen özellikte bir yakıt olmayıp yakma sistemlerinde kullanılması için sahadan toplanması, taşınması, kurutulması, parçalanması, depolanması gibi çeşitli
ön işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle fiziksel ve kimyasal özelliklerinin (boyut, nem, vs.) çok
değişken olması yakıt hazırlama, besleme ve yakma sistemlerinde çok büyük sorunlara neden olmaktadır.

TÜBA-BİYOKÜTLE ENERJİSİ RAPORU

35

Kaynak tedariki zorluğu nedeniyle farklı biyokütlelerin yakıt olarak eş zamanlı kullanıldığı sistemlerde bu
durum çok daha belirgin olmaktadır. Bu nedenle farklı yakıtlara ve karışım özelliklerine özgü en uygun yakıt
lojistiğinin oluşturulması son derece önemli olmaktadır.
Uzun süreli yakıt depolanmasından kaynaklı risklerin başında; kızışma, alevli yanma (biyolojik ve kimyasal
faaliyetler nedeniyle metan ve karbon monoksit birikmesi ve yanması), toz patlamaları ve zararlı emisyonlar
gelmektedir. Ayrıca yakıt bunkerlerinde köprüleşme, yakıt besleme helezonunda sıkışma, yangın, yaralanmalı ve ölümlü kazalar da işletme esnasında meydana gelebilecek önemli risklerdir. Orman ve tarım ürünlerinin depolanmasında kızışma sonucu yangın oluşması açısından önemli parametreler ise nem, oksijen, parça
büyüklüğü, istif içindeki kâğıt, yaprak, kabuk vb. maddelerin miktarı ve yoğunluğu, yığının sıkışıklığı, süresi
ve büyüklüğü olarak verilmektedir (URL-4). Yangının her an olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak
bu riskleri azaltacak gerekli önlemlerin alınması planlanmalıdır.
Toz patlaması nadiren gerçekleşen bir durum olup gerçekleşebilmesi için tozun yanıcı özellikte olması gerekir. Bununla birlikte; tozun partikül dağılımının alevin ilerlemesini sağlaması, yanmayı devam ettirecek
şekilde yeterli oksijenle karışım oluşturmuş halde havada asılı olması, konsantrasyonun patlama sınırlarının
içinde olması ve patlatmayı başlatmaya yeterli seviyede enerjiye sahip bir tutuşma kaynağının olması da
patlama riskini artıran diğer parametrelerdir (URL-4).
Yakıt bunkerinden yanma reaktörüne yakıtın kontrollü iletilebilmesi için çok farklı yöntem ve sistemler
bulunmaktadır. En bilinen yöntem bir bunkerden reaktöre helezonlu bir götürücü ile biyokütle yakıtını (istenilen debide) iletmektir. Burada karşılaşılan en önemli sorun bunkerde köprü oluşması ve helezonda yakıtın
sıkışmasıdır. Çok farklı biyokütle yakıtlarının birlikte yakıldığı sistemlerde bu sorunla daha sık karşılaşılmaktadır. Pnömatik sistemlerle de yakıt besleme mümkün olup, yakıt özelliklerine ve yakıcı sistem tasarımına bağlı olarak en uygun özel çözümlerin araştırılıp bulunup uygulanması kontrollü bir yanma için gerekli
olacaktır. Çoğu tarım artığının yoğunluğunun çok düşük olması sebebiyle yoğunlaştırmaya (pellet veya briket) ihtiyaç duyulabilmektedir. Yakıtın pellet veya biriket haline getirilmesi enerji içeriğini artıracak, taşıma ve depolama masraflarını düşürecek ancak bunumla birlikte yakıt maliyetini de artıracaktır. Bu nedenle
biyokütlenin temininin kolay olduğu üretim noktalarına yakın yerlerde tesislerin kurulması ve bu bölgedeki
yakıt/atıkların kullanılması daha ekonomik bir seçenek olacaktır (URL-4).
Orman ve tarım atıklarından elektrik enerjisi elde etmek yapılacak ön işlemler atıkların araziden toplanması, belirli boyuta kesilmesi, elenmesi ve depolanmasıdır. Depolamanın enerji tesisinin hemen yanında veya
sürekli besleyebilecek uzaklıklarda olmasında yarar vardır. Bu ön işlemlerden sonra atıklar enerji tesisine
tercihen kuru olarak sevk edilir. Birçok durumda malzemenin boyutu daha küçük tercih edildiğinden 2. aşama
kırıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreç kurutulmuş besleme malzemesine uygulanır ve çıktı malzeme boyutu
yaklaşık 0,5-10 mm civarına getirilir. Eğer kuru olmayan malzeme var ise biyokütle kurutulur ve gerçek nem
içeriği kurutmadan önce %40-50, kurutmadan sonra %10-15 olabilir. Motor egzoz gazından elde edilen atık
ısı kurutucularda kullanılabilir. Tarımsal atığın ön kurutması arazide veya depolama alanı içerisinde meydana
gelebilir. Bir miktar tarımsal atığın, tanecik boyutları istenen özelliklerin altında olabilir. Bu özellikteki tarımsal atıklar pelletleme veya briketleme makinalarında pellet veya briket haline getirilebilir (Şekil 10 ve 11).

Şekil 10. Briketlenmiş tarımsal atık ve briketleme makinası (Tolay, 2021)
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Şekil 11. Pelletleme tesisi akış şeması ve pellet görüntüsü (Tolay, 2021)

2.5.2. Odunsu Biyokütlenin Üretim ve Taşınma Maliyeti
Enerji üretiminde odunsu biyokütle kullanan bir tesis yapmadan ya da tasarlamadan önce kullanıcı kitlesi ve odunsu biyokütlenin tedarik edileceği bölgenin biyokütle kaynakları çok iyi araştırılmalıdır. Taşıma
maliyetleri odunsu biyokütlenin diğer yakıtlara göre avantajlarını sınırlayabilir. Tomruk üretim artıkları ve
orman bakım çalışmaları sonucunda çıkan artıklar bulundukları yerde yongalanır. Odun yongalarının taşıma
sırasında neminin %50-70 olduğu kabul edilerek, odun yongalarının karayolu taşımacılığıyla bir santrala
naklinin 50 km, pellet üretim tesisine naklinin ise 100 km’nin üzerine çıkması durumunda taşımanın ekonomik olmadığı belirtilmektedir. Odun yongasının bu mesafelerden daha uzak yere taşınması durumunda
maliyet yükselmektedir. Pellet üretim tesisinden pelletin son kullanım yerine en ekonomik taşınma mesafesi
100 km, yakacak odunun son tüketim yerine ekonomik taşıma mesafesi ise 20 km olarak kabul edilmektedir.
Yapılan bazı çalışmalarda yaş odun parçalarının veya orman atıklarının alış maliyetinin üzerine taşıma ve
diğer giderler ilave edilmesi ile birlikte satışı yurt içinde 30-40 Euro/ton arasında olduğu kabul edilmektedir.
Tomruk üretimi sırasında ortaya çıkan artıklardan elde edilen yonga, enerji ormancılığından üretilen ya da
diğer ağaç türlerinden elde edilen yongaya göre en uygun maliyete sahiptir. Odun yongasının veya benzeri
orman atıklarının taşınması, kırma ve benzeri işlemlerden geçirilmesi, kurutulması, pellet yapılması ve daha
sonra depolanması, paketlenmesi ve tekrar taşınması, pazarlama faaliyetleri gibi giderler ilavesi ile satış
bedeli Avupa ülkelerinde kış aylarında 100-120Euro/ton’u bulmaktadır. Bu fiyat aralığı yaz aylarında biraz
aşağı düşebilmektedir. En yüksek maliyet 50 km taşıma mesafesinden sonra ortaya çıkmaktadır.
2.5.3. Doğrudan Yakma
Kurutulmuş orman ve tarım atıklarını doğrudan yakarak ısı enerjisi elde etmek mümkündür. Elde edilen ısı,
buhar kazanlarında suyun buhara dönüştürülmesi ve elektrik jeneratörlerinin çalıştırması için kullanılabileceği gibi, ısıtma, işletme buharı ve sıcak su elde etme amaçları ile de kullanılabilir. Diğer bir yakma metodu ise tarımsal atıkların kömür gibi fosil yakıtlarla karıştırılarak yakılması ve elektrik üretimi için termik
santrallarda kullanılmasıdır. Ancak orman ve tarım atıklarının düşük kalori değerleri, nakliye ve depolama
güçlükleri, yakıt kalitesindeki değişkenlikler, yüksek nem oranı, baca gazı çevre problemleri ve direkt yakma
tesislerinin düşük verimlilikleri gibi nedenlerden dolayı pek verimli olmamaktadır ve tercih edilmemektedir.
Biyokütle yakma sistemlerinin performansını etkileyen en önemli faktörler, kullanılan yanma sisteminin
türüne bağlı olarak mühendislik tasarımı ve etkili verim kontrolleridir.
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Kurumsal ve ticari ısıtma sistemleri doğrudan yakma ve iki aşamalı yakma olmak üzere başlıca iki sistem
kullanır. Doğrudan yakma sisteminde kazan geniş hacimli tek bir yanma odasından ibarettir. Yanma odası
içinde odunsu materyal yandığı zaman ortaya çıkan sıcak gazlar, doğrudan üst tarafta yer alan ısı değiştiricisi
kanallarına doğru yükselir. Sıcak gazlar ısılarını, kazanı çevreleyen gömleğin içinde bulunan suya aktararak suyu ısıtır. Isınan su binaların ısıtılmasında ya da başka işlemlerde kullanılır. Basit olmalarından dolayı
kurulum maliyetleri yüksek değildir. Orman veya tarım işletmeleri ya da orman endüstrisi alanında faaliyet
gösteren şirketler, kendi biyokütle artıklarını yakarak elektrik ve ısı üretimini sağlayabilirler.
Odun, özellikle yaş yonga (ıslak bazda %45-50 nemli) olmak üzere, değişik biçimlerde enerji tesisinin yakınındaki bir toplama merkezine nakledilir ya da depolanır. Odun yongaları helezon burgu ya da taşıma
bantları yardımıyla, bir yakıcıya gönderilir. Odun yongalarının yanması sonucunda ortaya çıkan ısıyla su
buharlaştırılır ve kızgın buharın türbini döndürmesiyle elektrik üretilir. Buharın fazlası tesisteki başka işlerde, örneğin yonga kurutma fırınlarında, sıcak su ise borular yardımıyla taşınarak binaların ısıtılması ve temiz
sıcak su temininde değerlendirilerek sistemin toplam verimi yükseltilir.
İki yanma odalı sistemlerde yanmaz maddeden astarlı ayrı bir yanma odası ve kazanla bağlantıyı sağlayan
yanmaz maddeden kısa bir patlama borusu vardır. İlk yanma odasında yakıt ısıtılır, basınçlı hava üflenerek
besleme yapılır. Sıcak gazlar yakıcıdan patlama borusu içinden geçerek doğrudan ikinci yanma odasına gelir.
İki odalı sistem nemli ve kuru yakıtın her ikisini de yakabilir. Doğrudan yakma sistemi ile elektrik üretiminin
şematik gösterimi Şekil 12’de verilmiştir. Akışkan yataklı yakma sistemleri de oldukça verimli yanma sağlayan sistemler olarak endüstride sunulmaktadır.
Biyokütlenin elektrik ve ısı üretilmesinde kullanılmasında en yaygın teknoloji yakma teknolojisidir. Sadece
Avrupa’da 1000’den fazla aktif biyokütle enerji santrali bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 yılda dünya çapında
12000 MWe kurulu güce varan bir büyüme söz konusudur. Çok geniş ormanlık alanları bulunan İskandinav
ülkelerinde (Finlandiya ve İsveç) biyokütle yakarak enerji üretimi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Avrupa dışında, santrallerin çoğu Brezilya, Çin ve Hindistan’da bulunmaktadır. Çin veya Hindistan’daki tesisler
genellikle elektrik enerjisi üretimi için tasarlanmışlardır. Avrupa’da ise biyokütle enerji santrallerinde elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra bölgesel/merkezi ısıtma sistemleri için proses ısısı da üretilmektedir (URL-5)
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) biyoenerji güç ve ısı teknoloji yol haritasında buhar türbini ile elektrik
üretimi ve kömür santrallerinde biyokütlenin yakılması (co-firing) ticari uygulama olarak gösterilirken ORC
türbini ile elektrik üretimi ticarileşme öncesi teknoloji olarak tanımlanmaktadır (URL-1).

Şekil 12. Doğrudan yakma sistemi ile buhar türbinli elektrik üretiminin şematik gösterimi (Tolay, 2021)
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2.5.3.1. Biyokütle Yakma Sistemleri
Yanma; termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, kütle transferi gibi mühendisliğin birçok konusunu
içeren bir süreç olup kimyasal reaksiyonlar; katı, sıvı ve gaz fazlarında aynı anda ve çok karmaşık bir şekilde
başlar. Biyokütlenin yakıldığı reaktörlere yakıcılar veya kazan (boiler) adı verilir. Biyokütle esaslı yakıcılar
sabit yataklı (ızgaralı) ve akışkan yataklı yakıcılar olmak üzere başlıca iki şekilde sınıflandırılmaktadırlar.
Sabit yataklı yakıcılar genellikle yakıt verme yöntemlerine ve kullanılan ızgara tipine göre kendi aralarında
da farklı şekilde sınıflandırılırlar. Akışkan yataklı yakıcılar ise kabarcıklı ve dolaşımlı akışkan yatak olmak
üzere iki guruba ayrılırlar.
Sabit yataklı yakıcı sistemlerinde ızgara özelliğine bağlı olarak sabit, ileri itimli, döner hareketli, titreşimli ızgara teknikleri kullanılmaktadır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır ve
bunlar genellikle yakıtın çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle mevcut yakıt türü ve
özelliklerine göre en ideal yöntemi seçmek gerekmektedir. Alttan beslemeli ızgara tekniği, küçük ve orta
ölçekli yakma tesisleri için çok iyi ve güvenli bir teknolojidir. Pişirme ve hacim ısıtması için kullanılan
yakma sistemleri küçük ölçekli yakma sistemleridir (URL-6). Konut ısıtılmasında ve küçük ticari işletmelerde kullanılan biyokütle yakma sistemleri; partikül emisyonları, zararlı aromatik bileşikler ve CO açısından
önemli kirlilik oluşturdukları için bu etkileri azaltmaya ve yanma odası tasarımını geliştirmeye yönelik ArGe faaliyetleri devam etmektedir.
Biyokütle bazlı enerji santralleri ve kazanlar, elektrik, buhar ve ısı üretimi için kullanılan büyük ölçekli
yakma sistemleri olarak kabul edilmektedir. Büyük ölçekli (>50 MW) biyokütle enerji santralleri yüksek
verimleri ve nispeten daha düşük ilk yatırım bedelleri ile elektrik üretebilmeleri nedeniyle önemli avantajlara
sahiptir. Ancak bu durumda yakıt lojistiği ve yakıtın hazırlanması çok önemli olacaktır. Daha küçük ölçekli
(<10 MW) tesisler daha düşük elektrik verimlilikleri ve daha yüksek ilk yatırım ve işletme maliyetleri nedeniyle ancak iyi bir ısı yönetimi olması durumunda veya bölgesel/merkezi ısıtma sistemleri ile planlanması
durumunda iyi bir alternatif olabileceklerdir.
Biyokütle yakılmasında kullanılan sistemler kurulu güce göre farklı özelliklerde tasarlanmaktadırlar. Burada
kullanılan yakma teknolojileri oldukça gelişmiştir. 2 kW termal güçten 550 MW termal güce kadar farklı
kapasitelerde ticari olarak tasarlanabilmektedirler. Şekil 13’te bu kapsamda yapılmış bir sınıflandırma verilmiştir (URL-7, URL-8). Şekil 13’ten de görüldüğü gibi küçük sistemlerde sabit yatak yakma sistemleri kullanılırken termal güç arttıkça akışkan yatağa geçilmektedir. 50-500 MWtermal kapasitelerde kömürle birlikte
yakma sistemleri kullanılmaktadır. Biyokütle yakma sistemlerinde 50 kWe ile 1 MWe güç aralığında buhar
motorları ile elektrik üretimi yapılırken 0,5 MWe’den 500 MWe’ye kadar güç bölgelerinde buhar türbinleri
kullanılmaktadır. Buhar türbinleri ile elektrik üretimi ticari teknoloji olup en büyük biyokütle yakıtlı tesis 50
MWe civarındadır.
Türkiye’de ise 40 MWe kapasiteli en büyük biyokütle yakma sistemi Aksaray’da devreye alınma aşamasındadır. Küçük ölçekli buhar santralleri, genellikle duman borulu olarak yapılmakta olup düşük buhar parametrelerinde çalıştırılırlar. 1 MWe’den küçük tesislerde verim oldukça düşüktür (elektrik verimi %10-12
ve ısı verimi %70). Büyük buhar türbini tesisleri su borulu kazanlar ve süper ısıtıcılar ile çalıştırılır, 5-10
MWe boyutunda biyokütle yakma sistemlerinin elektrik verimi %25 civarındadır. 40 MWe ve daha büyük
tesislerde elektrik verimliliği %30’un üzerine çıkabilmektedir. Geleneksel buhar tesislerine alternatif olarak 0,5 ila 2 MWe aralığında Organik Rankine Çevrimleri (ORC) ile elektrik üretimi de yapılabilmektedir
(URL-9).
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Şekil 13. Termal güce göre biyokütle yakma sistemleri (Van Loo ve Koppejan, 2008’den uyarlanmıştır)

Akışkan yatak teknolojisi genelde, kabarcıklı ve dolaşımlı olmak üzere iki ana gruba ayrılır. İlk olarak kabarcıklı akışkan yatak teknolojisi geliştirilmiş, daha sonra dolaşımlı akışkan yatak teknolojisine geçilmiştir. Kabarcıklı Akışkan Yataklı (KAY) yakıcılar, akışkan yatakta yakma teknolojisinin gelişiminde ilk ortaya çıkan
ve yaygın olarak kullanılan tiptir. Yakma teknolojisinde kabarcıklı akışkan yataklar 1960’larda kullanılmaya
başlanmıştır. Ancak yakma teknolojisinde, kabarcıklı akışkan yataklarda birim kazan alanı başına ısı üretiminin düşük kalması nedeniyle kabarcıklı akışkan yatakların yerini hızlı, Dolaşımlı Akışkan Yataklar (DAY)
almıştır. DAY yakma sisteminde yanma hızı ve ısı aktarım katsayılarının oldukça yüksek olması nedeni ile
büyük kapasiteli yakma sistemlerinde tercih sebebidir. Uygulanan akışkanlaşma hızı ortalama olarak atmosferik kabarcıklı yataklarda (KAY) 3-4 m/s iken, bu hız dolaşımlı akışkan yataklarda (DAY) daha yüksek olup
yaklaşık 7-10 m/s kadardır. Yüksek akışkanlaşma hızları nedeniyle aktif yataktan taşınan yanmamış katılar,
siklon veya siklonlar vasıtasıyla yatağa geri beslenir. Yüksek akışkanlaşma hızının neden olduğu erozyon
dolayısıyla aktif yatak içine ısı değiştirici borular konulmaz; serbest bölge daha yüksek yapılarak tam yanma
sağlanmaya çalışılır (URL-10).
Biyokütle kaynaklarının yakma sistemlerinde etkin kullanabilmesi için önemli fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan başlıca analizler: kısa analiz (nem, uçucu madde,
sabit karbon, kül), elemental analiz (C, H, O, N, S), ısıl değer tayini (MJ/kg), yoğunluk (kg/m3), parça boyutu
(mm), kül ergime sıcaklığı (oC), kül analizleri (element ve oksit formda), külde alkali metal içeriği (Na, K),
kirletici emisyonlar (Cl), selüloz/lignin oranı gibi. Her bir analiz için ilgili standartlar mevcut olup akredite
kuruluşlar tarafından bu analizler yapılmaktadır.
Yakma sistemleri teknolojisi her ne kadar bilinen ve ticari olarak kabul görmüş teknolojiler olsa da yakıt
kaynaklı değişkenlik nedeniyle işletme esnasında birçok sorunla karşılaşılabilmektedir. Bu neden ile yakıt
özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Biyokütle yakılmasında aglomerasyon, fouling ve korozyon karşılaşılan en önemli yakıt kaynaklı problemlerdir. Bu problemler, yatak içerisinde topaklaşma oluşmasına, ısı
transferi yüzeylerinde uçucu kül birikmesine ve yüksek sıcaklık korozyonuna neden olurlar.
Aglomerasyon: yakıt külü yüksek miktarda alkali (sodyum (Na), potasyum (K)) ve klor içeriyorsa (Bio 2 ve
atıklar) veya alkali (Na, K) ve fosfor içeriyorsa (Bio 3) bu yakıtlar aglomerasyon yatkın yakıtlardır.
Fouling: yakıt külü Ca ve alkali içeriyorsa (Na, K) ısı transferi yüzeylerinde birikim (fouling) oluşur bu durum ısı transferini etkileyen bir durumdur. Ancak, ısı transferi yüzeylerinde oluşan bu birikimi (fouling) soot
bloweri ile uzaklaştırmak mümkündür. Alkali madde ile Cl da varsa fouling oluşumu ciddi problem olarak
karşımıza çıkacaktır (Bio 2, 3 ve atıklar).
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Korozyon: yakıt külünde Cl, S oranı yüksekse korozyon eğilimi çok yüksektir (Bio 2, 3 ve atıklar) (Zabetta
ve ark., 2008) Tablo 3’te biyokütle yakıtlarının küldeki element formundaki kompozisyonlarına göre sınıflandırılması verilmiştir.
Tablo 3. Kül içeriğine göre biyokütlelerin sınıflandırılması (Zabetta ve ark., 2008’den uyarlanmıştır)

Biyokütle
kategorisi

Biyokütle

Kül özellikleri

Bio 1

Odun, kabuk, orman atığı

Bio 2
Bio 3

Yakıttaki içeriği
S

Cl

P

Ca, K>Si

Düşük

Düşük

Düşük

Saman, pirinç kabuğu.

Ca, K<Si

Düşük

Yüksek

Düşük

Ayçiçeği çekirdeği,
kolza tohumu atığı

Ca, K>Si

Yüksek

Düşük/Yüksek

Yüksek

2.5.3.1.1. Birlikte Yakma Sistemleri
Biyokütle yakma sistemleri ile elektrik üretiminde verimin çok yüksek olmaması kurulu kapasite ile ilgili
bir husus olup bu güç aralığında kullanılan buhar türbinlerinin verimleri büyük güçlü buhar türbinlerine
kıyasla daha düşüktür. Mevcut kömür santrallerinde biyokütlenin kömürle birlikte yakılması (co-firing) biyokütleden elektrik enerjisi üretimi için uygun maliyetli bir enerji dönüşüm çözümüdür. Bu yaklaşımda
kömür santralinin mevcut alt yapısı kullanılarak kömüre biyokütle katılmaktadır. Böylece daha az yatırımla
aynı sistemde bu yakıtlar yakılacağı için CO2, SO2 emisyonlarını düşürmek mümkün olabilmektedir. Ayrıca
mevcut büyük ölçekli kömür santrallerinin daha yüksek verimli olması önemli bir avantaj olup daha az fosil
kökenli kömür tüketilebilmektedir (URL-11).
Üç farklı birlikte yakma teknolojisi vardır. Direkt birlikte yakma ticari bir uygulamadır. Burada kömür ve
biyokütle aynı kazanda ve belirli bir karışım oranında birlikte yakılmakta ve elde edilen buhar türbinden
geçirilerek elektrik enerjisi üretilmektedir. İndirekt (dolaylı) uygulamada ise biyokütle önce gazlaştırılmakta
elde edilen gaz bir gaz temizleme sistemine gerek duyulmadan (katran ve partikül) kömür kazanının yanma
odasına gönderilmekte ve kömürle birlikte yakılarak buhar üretilmektedir. Paralel yakma uygulamasında ise
kömür ve biyokütle kazanları ayrı ayrı çalıştırılmakta elde edilen buharlar birleştirilerek tek bir buhar türbini
ile elektrik üretilmektedir. Şekil 14’te bu sistemler şematik olarak verilmiştir.

Şekil 14. Birlikte yakma teknolojileri (Karampinis ve ark., 2014)

Bu sistemlerde biyokütle katkısı sınırlı olup %5-10 oranında kömüre biyokütle katılabilmektedir. Daha yüksek oranda biyokütle katkısı biyokütlenin yakıt özelliklerinin kömürden farklı olması nedeniyle çok kolay
değildir. Ancak yakıt özelliklerinde iyileştirmeler ile mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda biyokömürleştirme (torefaction) ile yakıt özelliklerini iyileştirmek mümkündür.
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2.5.3.1.2. Biyokömür Üretimi ve Yakılması
Biyokömürleştirme, biyokütleyi daha kaliteli bir yakıta dönüştüren termal bir proses olup oksijensiz ortamda
250-300°C sıcaklık aralığında, 10 ile 60 dakika bekleme sürelerinde gerçekleştirilmektedir. Proses sonucu
elde edilen biyokömürler; düşük nemli, kolay nem almaz, öğütülebilen ve enerji yoğunluğu artırılmış ve
depolanması kolay katı bir yakıt haline gelmektedirler. Yakma santrallerinde ve çimento değirmenlerinde
kömürle birlikte yakılabilmekte, gazlaştırma sistemlerinde yakıt olarak kullanılabilmekte, küçük/orta ölçekli
biyokütle yakıcılarda yakılabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle büyük miktarlarda ve uzun süreli depolama
imkânı sağlanır, kömür santrallerinde kömüre daha yüksek oranda katılabilir ve yanma sisteminde verim artışı ile daha düşük emisyonlara neden olur. TÜBİTAK 1003 destekleri kapsamında tamamlanmış bir projenin
amacı ve yapısı Şekil 15’te verilmiştir (Olgun ve ark., 2014, Keivani ve ark., 2016, 2018, 2019).

Şekil 15. Dolaşımlı akışkan yatak yakma sisteminde linyit ve biyokömürün oksijence zengin ortamda yakılması projesi
(Olgun ve Kutlu, 2021)

2.5.3.1.3. Oksi-Yanma Teknolojisi
Oksi-yanma teknolojisi son yıllarda gelişen ve kömürün yakılması ile CO2’in tutulmasını birlikte gerçekleştirmeye imkân veren en önemli teknolojilerden birisidir. Bu teknolojide kömür, atmosferik veya basınçlı akışkan yataklarda ve oksijence zengin (O2/CO2) ortamında yakılmaktadır. Ortaya çıkan yanma gazları
%90’lara varan oranlarda CO2 içermektedir. Bu da CO2’nin daha kolay ve ekonomik bir şekilde tutulmasını
sağlamaktadır. Dünyada oksi-yanma çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Oksiyanma teknolojisinin avantajları şöyle sıralanabilir. N2’siz bir baca gazı elde edilir. Dolayısıyla ilave bir prosese ihtiyaç
duymadan CO2 tutulabilir. Hava ile yanmaya göre daha düşük emisyon üretilir. Baca gazının geri döndürülmesiyle özellikle NOx emisyonlarında azalma meydana gelir. Baca gazındaki NOx emisyonları tekrar
yanma ortamına döndürüldüğünde NOx oluşum mekanizmaları tersine işler ve NOx’un bir kısmı ayrışır.
Baca gazının debisinin düşük olması nedeniyle kazan sonrası ekipmanların (baca gazı temizleme sistemleri)
boyutları hava ile yanma sistemlerine göre daha düşük olur.
Oksi yanma çalışmalarının büyük bir kısmı pulverize kömür yakma ile ilgilidir. Akışkan yatak yanma çalışmaları son on yılda hız kazanmıştır. Ancak bu çalışmaların büyük bir kısmında atmosferik basınçta çalışan
akışkan yataklar kullanılmaktadır. Oksi basınçlı akışkan yatak çalışmaları ise yeni başlamıştır. Şekil 16’da
TÜBİTAK 1003 kapsamında tamamlanmış bir projeye ait kısa bilgiler verilmiştir.
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Şekil 16. Oksijence zengin ortamda basınçlı kömür biyokütle ve biyokömür yakma teknolojilerinin geliştirilmesi projesi
(Olgun ve Kutlu, 2021)

Bu proje kömür ve biyokömür karışımlarını Oksi-BAY sisteminde yakma konusunda Türkiye’de ilk projedir.
Proje çalışmaları kapsamında; TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsünde 30 kWth kapasiteye sahip basınçlı bir
oksi-kabarcıklı akışkan yatak (OKSİBAY) yanma sistemi tasarlanmış, imal edilmiş, kurulmuş ve devreye
alınmıştır. Sistem ülkemizde bu tipte yapılmış ilk örnektir. Bu sistem kullanılarak kömür, kömür/biyokömür
karışımları ile kömür/biyokütle karırışmlarının yanma süreçleri incelenmiştir. Modelleme çalışmaları Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Biyokömürün üretilmesi çalışmaları
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. CO2 tutma ve depolama çalışmaları
İTÜ Kimya Mühendisliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada CO2 tutma çalışmaları, laboratuvar
ölçeğindeki bir sistem kullanılarak ve OKSİBAY yakma sisteminin baca gazı bileşimleri temel alınarak, baca
gazlarının soğutulması ve yüksek basınçta sıkıştırılması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
2.5.3.1.4. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu
Birden çok enerji kaynağı kullanılarak oluşturulan enerji sistemlerine hibrit enerji sistemleri denmektedir.
Günümüzde enerji üretim sistemlerinde birden fazla kaynağın birlikte kullanıldığı bu hibrit sistemler gittikçe önem kazanmış ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hibrit olarak birlikte kullanıldığı sistemler üzerinde
çalışmalar yoğunlaşmıştır. Güneş ve biyokütle enerjisinin entegre edilmesiyle kurulan santraler, daha yüksek
bir enerji dönüşüm verimliliği ile çalışır ve daha düşük hava kirliliğine neden olur. Bu entegrasyon, parabolik
oluklu toplayıcılar tarafından toplanan ısının biyokütle yakıtlı bir kojenerasyon tesisinin buhar döngüsüne beslenmesiyle sağlanabildiği gibi biyokütle kazanlı merkezi ısıtma sistemlerinde üretilen proses ısısının
güneş kolektöründen elde edilen ısı ile birlikte merkezi veya bireysel ısıtma sistemlerinde kullanılması ile
de sağlanabilir. Bu kapsamda literatürde birçok simülasyon ve deneysel çalışmalar mevcuttur. Şekil 17’de
güneş biyokütle entegrasyonuna bir örnek çalışma verilmiştir. Termosolar Borges, şu anda İspanya’nın Les
Borges kentinde faaliyet gösteren ilk ve tek operasyonel hibrit güneş-biyokütle enerji santralidir. 2012’de
başlayan 22,5 MWe’lik bir CSP-biyokütle tesisidir. Parabolik oluklu kollektörler (PTC), ısı transfer akışkanı
olarak termal yağ ile güneş alanı olarak kullanılır. Bu tesis, çoğunlukla orman kalıntılarından ve geniş yerel
alandaki tarımsal ürünlerden toplanan %45 nem içeriği ile yılda yaklaşık 66 ton biyokütle tüketir (Mohaghegh, 2021).

TÜBA-BİYOKÜTLE ENERJİSİ RAPORU

43

Şekil 17. İspanya’da bulunan Termosolar Borges elektrik santrali (Mohaghegh, 2021)

2.5.3.1.5. Yakma Sistemleri İçin Bazı Örnek Tesisler
Ülkemizde ve dünyada biyokütle yakıtlı elektrik ve ısı enerjisi üretimine yönelik çok sayıda yakma tesisi
kurulmuştur. Bu tesislerde elektrik ve proses ısısı üretilmektedir.
Afyon Eber Biyokütle Yakma Tesisi:
Afyon Eber biyokütle yakma tesisinde 2020 yılının ocak ayından itibaren elektrik satışına başlanmıştır. 27
MWe kurulu kapasiteye sahip tesiste yılda ortalama 260.000 ton orman/tarımsal atık yakılmakta 202.500.000
kWh/yıl yenilenebilir enerji üretilmektedir (Şekil 18) (URL-12).

Şekil 18. Afyon Eber biyokütle yakma tesisi (Olgun ve Kutlu, 2021)

CAMPOAVES Tavuk Gübresi Yakma Tesisi:
CAMPOAVES yakma tesisinin kuruluş amacı kedi/köpek maması üretmektir. Kesimhanede etlik kanatlı hayvan kesildikten sonra geri kalan atıklar (gaga, bacak, deri, boyun vs) ayrılmaktadır. Bu atıklar 120-200oC sıcaklıkta (rendering) buharla pişirilmektedir. Buhar için gerekli ısı kaynağı yakma tesisinden sağlanmaktadır. Yakma tesisinde yakıt kaynağı olarak altlıklı kümes gübresi kullanılmaktadır. Bu neden ile tesis büyük kümeslerin
bulunduğu bölgede kurulmuştur (URL-13). Etlik piliçler genellikle 2-2,5 kg ağırlığına ulaştığında kesilirler ve
bu ağırlığın %70-75’i yenilebilir kısımları %25-30’u ise yenmeyen kısımları oluşturmaktadır. Tavuk kesimhane
atıkları ise bu yenmeyen kısımlar yani baş, ayak, bağırsak, tüy, kan ve iç organlar gibi yenmeyen bölümleridir.
GÜRES Enerji Tavuk Gübresi Yakma Tesisi:
Güres Tavukçuluk sahasında kurulan bu yakma tesisi 2,3 MWe elektrik üretmekte olup kendi yumurta tavuğu gübresini yakıt olarak kullanmaktadır. Proses ısısı da gübre kurutulmasında kullanılmaktadır (Cebeci,
2018). Bu tesiste buhar türbini olmayıp elektrik enerjisi ORC (organik Rankine) türbini ile üretilmektedir.
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Ege Üniversitesi Akışkan Yatak Yakma Tesisi:
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde 20 kg/saat yakıt besleme kapasitesinde kabarcıklı akışkan
yatak yakma sistemi kurulmuştur. Bu sistemde tavuk gübresi yakılarak uçucu külü fosfat içeriği açısından
incelenmek için toplanmış ve karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Tavuk gübresinin yakılması sonucu
oluşan uçucu külde önemli ölçüde fosfor bulunmaktadır. Fosfor ise gübrenin ana ham maddelerinden birisidir. Bu kapsamda Avrupa Birliği proje çağrıları kapsamında kabul edilen projenin temel amacı fosfat
kayaçlarının yerini alacak bir hammadde olarak tavuk gübresi külündeki fosforun geri kazanımıdır. Fosforun
doğal formlarından biri olan fosfat, modern tarımda kimyasal gübre üretiminin en önemli unsurlarından biridir. Fosfat kayaçları, AB için kritik hammadde listesi içinde yer almaktadır. Fas ve Batı Sahra, fosfat kayaç
rezervlerinin % 77’sine sahiptir. Türkiye’de, gübrenin ana maddelerinden biri olan fosfatın tamamına yakını
Mazıdağı, Mardin bölgesinde yer almaktadır. Kurulan akışkan yatak Şekil 19’da verilmiştir (Fahimi ve ark.,
2020, URL-14).

Şekil 19. Ege Üniversitesinde kurulan kabarcıklı akışkan yatak yakma sistemi (Olgun ve Kutlu, 2021)

2.5.4. Biyokütlenin Gazlaştırma Teknolojisi
Katı atıkları gazlaştırmak için öncelikle uygun tane boyutuna ve daha sonra pellet haline getirmek gerekmektedir. Katı atıkları gazlaştırma işlemi birkaç basamaktan oluşur. Katı atıktaki suyun uzaklaştırılması ise
ön hazırlık işlemleri sırasında yapılır. Alternatif olarak pellet haline gelen ve genellikle %10-15 su içeren
katı atık gazlaştırıcı içerisinde suyunu buhar fazına geçirir. Bu kuruma işleminden sonra piroliz, indirgenme,
yanma ve benzeri reaksiyonlarına uğrar. İçerisinde % 35’ten daha fazla su bulunan katı atık termokimyasal
dönüşümle elektrik üretimi için uygun değildir. Gazlaştırma için %8-15 arası nem oranı uygun olup, 3-5 cm
arası parça boyutu ideal olarak kabul edilir. Katı atık içerisindeki su gazlaştırma reaksiyonlarından biri olan
su buharı reaksiyonuna gerekli olan su buharını üretmek üzere kullanılır ve bu reaksiyon oldukça önemlidir. Gazlaştırma işleminin başlayabilmesi için katı atık içerisindeki karbon elementinin bir kısmı yakılarak
gazlaştırıcının önce suyun buhar fazına geçmesi, sonra piroliz fazına ulaşması ve daha sonrada gazlaşma
reaksiyon sıcaklıklarına yükselmesini sağlanmaktadır. Gazlaştırıcı içerisinde oluşan reaksiyonlarını sırası ile
aşağıdaki şekilde inceleyebiliriz; Kuruma; Suyun Buharlaşması, Piroliz, İndirgeme (Gazlaştırma), Yanma
Reaksiyonları. Gazlaştırılma potansiyelinin kullanılabilmesi çok sayıda teknoloji geliştirilmiş olup, bunlardan en yaygın olanlar aşağıda sıralandığı gibidir:
1.
2.
3.
4.

Sabit yataklı gazlaştırma
Akışkan yataklı gazlaştırma
İndirekt (dolaylı) gazlaştırma
Hızlı akışkanlı gazlaştırma
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Genel olarak, bir oksitleyici ile karbon içeren malzemenin (biyokütle) gazlaştırılarak, gaz halindeki ürüne
(yanıcı gaz, CO, H2, CO2, CH4, N2 karışımı) dönüşümü olarak tanımlanabilir. Gazlaşma ile 1000 ˚C sıcaklıkta
syngaz üretir. Sıcak ham syngaz soğutma ve termal değerlendirme ve gaz yıkamanın gerçekleştirildiği gaz
temizleme sistemine yönlendirilir. Genel olarak tesise ortalama 3000 kcal/kg ısıl güçte biyokütle verilmektedir. Biyokütle gazlaştırma teknolojisi isteğe göre 1 MWe’den 20 MWe üretimine kadar elektrik enerjisi
üretebilecek farklı boyutta gazlaştırıcılara sahiptir. Tesisten üretilen syngazın ısıl değeri hava ile çalışan diğer
akışkan yataklı gazlaştırıcılarda olduğu gibi 900-1200 kcal/Nm3’tür. Gerekirse gaz motoruna ilave sıvı veya
gaz yakıt (doğal gaz) verilmektedir. Üretilen syngazın bileşimi genel olarak CO (%16-20), H2 (%5-15), CO2,
(%10-15), CH4 (%3-5) ve N2 (%50-55) den oluşur (Tolay ve ark., 2010).
Sabit yataklı yukarı veya aşağı akışlı gazlaştırıcıların yanı sıra akışkan yataklı gazlaştırıcılar da yaygın olarak
biyokütle gazlaştırılmasında kullanılmaktadır. Akışkan yataklı gazlaştırıcıların katı atık gazlaştırılmasında
uygulandığı birçok sisteme ilave olarak kullanılan plazma teknolojisi ileri düzeyde tehlikeli atık bertarafı
için önem arz etmektedir. Evsel ve endüstriyel atıkların bertaraf edilirken elektrik ve ısı enerjisi üretildiği
çevre dostu gazlaştırma tesisleri akışkan yatak teknolojisi ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Akışkan yataklı
gazlaştırıcılar genellikle sabit yataklı gazlaştırıcılara göre daha yüksek güçlerde ve daha yüksek verimle
kullanılırlar. Akışkan yataklı gazlaştırıcıları tarım ve odunsu endüstrisi atıkları için de örnek olarak gösterilebilir. Tarımsal atıkların gazlaştırılmasında kullanılan en verimli akışkan yataklı gazlaştırıcılardan birisi
İspanya’da Madrid yakınlarında Movialsa 5,9 MWe, Bulgaristan Karlova’da 5,0 MWe, Hırvatistan’da 1,2
MWe gücünde EQTEC akışkan yataklı gazlaştırıcıları uzun yıllardan beri başarı ile çalıştırılmaktadır. Tarımsal atıkların enerji üretiminde en uygun olarak kullanıldığı ülkelerden birisi İspanya’dır. Avrupa Birliği adına
önemli ve örnek bir yenilenebilir enerji merkezi İspanya’da Madrid yakınlarında Movialsa 5,9 MWe EQTEC
akışkan yataklı gazlaştırıcısı 50.000 saat sürekli çalışma referansına sahip olup üç adet gaz motoru ile yüksek
verimde çalışmaktadır. Bu tesis hammadde olarak tarım atıkları kullanmaktadır. Ayrıca İngiltere’de dört ayrı
tesiste toplam 30 MWe atıktan enerji tesisi kurulacaktır. Polonya’da ise atıktan sentetik gaz ve bu gazdan da
sentetik doğalgaz üreten tesisler devreye girecektir. EQTEC Iberia Firmasının aynı teknolojisi Avrupa’nın
farklı ülkelerinde 1 MWe ve 10 MWe güçlerinde biyokütle gazlaştırılması için çalışmaktadır.
2.5.4.1. Sabit Yataklı Gazlaştırma Reaktörü
Sabit yataklı gazlaştırma reaktörleri yukarı ve aşağı yönlü olabilir. Yukarı yönlü gazlaştırma reaktöründe
yakıt reaktörün üstünden sisteme dahil olurken, elde edilen gaz da reaktörün üst bölmesinden dışarı çıkar. Bu
reaktörde; hava, oksijen, buhar veya bunların karışımından oluşan gazlaştırma materyalleri önceden ısıtılarak reaktörün altında bulunan bir ızgara vasıtasıyla gazlaştırıcıya gönderilir (Şekil 20).

Şekil 20. Yukarı yönlü gazlaştırma reaktörü ve gazlaştırma aşamaları (Basu, 2013’ten uyarlanmıştır)
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Aşağı yönlü gazlaştırıcıda, üstten beslenen biyokütle aşağı inerken, reaktöre verilen hava piroliz ürünü ile
karışarak ısı açığa çıkarır (Şekil 21). Daha sonra, hem gaz hem de kömür ve kül gazlaştırıcıda aşağı doğru
hareket eder. Burada piroliz gazının bir kısmı gazlaştırma bölgesinin üzerinde yanabilir. Böylece; kurutma,
piroliz ve gazlaştırma için gerekli termal enerji piroliz gazının yanmasıyla sağlanır. Bu olaya alevli piroliz
denir. Bu tip reaktörlerde elde edilen gazlar düşük enerji içeriğine sahiptir. Sabit yataklı gazlaştırma reaktörlerine ait bazı özellikleri Tablo 4’te verilmiştir.

Şekil 21. Aşağı yönlü gazlaştırma reaktörü ve gazlaştırma aşamaları (Basu, 2013’ten uyarlanmıştır)
Tablo 4. Sabit yataklı gazlaştırma reaktörlerine ait teknik özellikler (Basu, 2013’ten uyarlanmıştır)

Reaktör Parametresi

Özellik

Kapasite

Düşük kapasiteli (0,01 – 10 MW)

Biyokütle çapı

Büyük ve kaba parçacıkları işleyebilir

Gaz sıcaklığı

Düşük gaz sıcaklığı (450-650 °C)

Gazlaştırma maddesi tüketimi

Yüksek

Katran içeriği

Yüksek (0,01 – 150 g/Nm3)

Kül özelliği

Kül cüruf veya kuru halde

2.5.4.2. Akışkan Yataklı Gazlaştırma Reaktörü
Bu tip reaktörlerde gazlaştırma ortamı (hava, oksijen, buhar ya da bunların karışımı) aynı zamanda akışkanlık sağlayan gaz olarak görev yapar ve reaktörün altından sisteme gönderilir (Şekil 22). Akışkan yataklı
gazlaştırma reaktörlerinde yakıt parçacıkları sıcak yatak katıları ile temas ettirilir. Bu tip reaktörler kül birikimini engellemek amacıyla 800 °C- 1000 °C sıcaklık aralığında çalıştırılır. Akışkan yataklı gazlaştırma
reaktörlerine ait bazı özellikleri Tablo 5’te verilmiştir.

Şekil 22. Akışkan yataklı gazlaştırma reaktörü ve gazlaştırma aşamaları (Higman ve Burgt, 2008’den uyarlanmıştır)
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Tablo 5. Akışkan yataklı gazlaştırma reaktörüne ait teknik özellikleri (Basu, 2013’ten uyarlanmıştır)

Reaktör tipi

Özellik

Akışkan Yatak

Orta kapasiteli (1-100 MW)
Tekdüze sıcaklık dağılımı
Daha iyi gaz-katı teması
Yüksek çalışma sıcaklığı (1000-1200 °C)
Gaz buharında düşük partikül içeriği
Düşük kül füzyon sıcaklığına sahip hammaddeler için uygundur
Kül cüruf veya kuru olarak çıkarılır

2.5.4.3. Karışık Akışkan Yataklı Gazlaştırma Reaktörü
Karışık akışkan yataklı gazlaştırma reaktörleri çevrim tesisleriyle birlikte çalışan entegre gazlaştırma sistemlerde kullanılır. Bu tip reaktörler genellikle 1400 °C sıcaklık ve 20-70 bar basınçta çalışırlar. Bu koşullarda
toz halde bulunan yakıt gazlaştırma ortamına sürüklenir. Karışık akışkan yataklı gazlaştırma reaktörlerinde
gazlaştırma ortamı olan oksijen ve toz yakıt, reaktörün yanından ya da üstünden giriş yapar (Şekil 23a; Şekil
23b). Ancak en yaygın kullanılan reaktör tipi oksijen ve toz yakıtın yandan giriş yaptığı reaktör tipidir.
Bu reaktörlerde 0,75 µm’den daha küçük çapta olan toz yakıt, oksijen ve buharla birlikte reaktör odasına enjekte edilir. Reaktöre beslemeyi kolaylaştırma amacıyla bazı durumlarda yakıt, su ile karıştırılabilir. Karışık
akışkan yataklı reaktörlerin tamamında reaktör sıcaklığı çok yüksek olduğunda katran tamamen yok olur ve
çok yüksek karbon dönüşümü elde edilir. Bu reaktörlere ait bazı özellikler Tablo 6’da verilmiştir.

Şekil 23. Karışık akışkan yataklı gazlaştırma reaktörü (Basu, 2013’ten uyarlanmıştır)

48

TÜBA-BİYOKÜTLE ENERJİSİ RAPORU

Tablo 6. Karışık akışkan yataklı gazlaştırma reaktörlerine ait teknik özellikler (Basu, 2013’ten uyarlanmıştır)

Reaktör tipi

Özellik

Karışık akış

Büyük kapasite (60-1000 MW)
İnce bölünmüş besleme malzemesine ihtiyaç duyar (<0,1-0,4 mm)
Yüksek çalışma sıcaklığı (>1200 °C)
Yüksek kül içerikli hammaddeler için uygun değildir
Çok yüksek oksijen ihtiyacı
Kısa kalma süresi
Kül cüruf olarak uzaklaştırılır
Düşük katran içeriğiyle sonuçlanabilir

2.5.4.4. Sentez Gazı (Syngas)
EQTEC Iberia teknolojisi ile üretilen sentez gazı (Syngas) 4 ila 6 MJ/Nm3 arasında bir ısıtma değerine
sahiptir ve içten yanmalı motorlar ile elektrik üretmek için yakıt olarak kullanılır. Sentez gazı gaz motorlarında enerji üretimi için kullanılmadan önce gaz temizleme sisteminde temizlenmeli ve şartlandırılmalıdır.
EQTEC Iberia özel bir syngaz temizleme teknolojisi geliştirmiştir. Syngaz temel olarak H2, CO, CH4, CO2,
C2Hn, H2O, N2 gazlarının karışımından ve bir miktar katran karışımından oluşan bir gazdır. Bu EQTEC gazlaştırıcıları ile biyokütleden yaklaşık %95 oranında (Tablo 7) karbon/gaz dönüşümü elde etmek mümkündür.
Yukarıda tarif edilen EQTEC gazlaştırma teknolojisi ile, en fazla %35 gaz motoru verimi ile 1 MWe ve 25
MWe’lik aralığında toplam tesis verimi %75’e verimlerle elektrik ve ısı enerjisi üretmek mümkündür. Bu
teknolojinin çevre emisyon seviyeleri diğer teknolojilere göre daha düşük olup Avrupa Birliği çevre standartlarının altındadır. EQTEC gazlaştırıcısı sentez gazı (Syngas) bileşimi ve özellikleri yakıt olarak kullanılan
biyokütle tipine bağlıdır. Tipik alt ısıl değerleri 4,5-5,5 MJ / Nm3 olup syngaz kompozisyonu Tablo 7’de
verildiği gibidir.
Tablo 7. EQTEC gazlaştırıcısı sentez gazı kompozisyonu (Tolay, 2021)

Bileşik

% Hacim

CO

15-19

H2

8-14

CO2

10-15

O2

1-2

CH4

3-5

N2

47-55

C nH n

0,1-2

Entegre Biyokütle Gazlaştırma Santrali’nde (IBGPP) biyokütle sentez gazına dönüştürülür, Bu gaz, belirli
bir ısı değerine sahiptir ve şartlandırıldıktan sonra, içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılır. Bu motorlar, bir alternatör hareket elektrik üreten ve aynı zamanda motor soğutma devresine gelen egzoz gazları
ve sıcak su/buhar biçiminde ısı üretir. Bu ısı ısıtma/soğutma amaçlı sıcak su, buhar ya da soğuk su üretmek
için kullanılabilir. Sistemin elektrik verimi %28 - %35 arasında değerler ulaşır ve toplam verimlilik %75’tir.
Gazlaştırma sistemine giriş yapan malzemeler biyokütle ile akışkanlaşma ve gazlaştırma sağlayan havadır.
Sistemde ayrıca proses suyu kullanılır. Sistemden çıkan maddeler ise proses suyu, kül ve kuru gaz bulunmaktadır. Proses suyu soğutmada kullanılır ve tekrar soğutularak geri gönderilir. Gazlaştırma teknolojisi çevresel
özellikleri şöyle özetlenebilir;
 Syngaz ile üretimi gazlaştırma teknolojisi çevre açısından en temiz ve çevre dostu teknoloji sağlar.
SO2 ve NOx problemleri yaratmaz,
 CO2 gazlarının salınımı konusunda yenilenebilir kaynaklar kullanıldığı ve yenilenebilir enerji üre-
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tildiği için Kyoto Protokolü çerçevesinde uzun vadede gazlaştırma en uygun teknolojidir, yakma
sistemlerinde olduğu gibi fazla yakma havası kullanmaz,
 Çevreye zarar veren çok farklı katı atıkların ortadan kaldırılması yine gazlaştırma ile mümkündür,
 Gazlaştırmada oluşan kül çimento fabrikalarında veya asfalt üretiminde kullanılır,
 Gazlaştırma tesislerinde fazla su ihtiyacı ve su kirliliği sorun yoktur.
2.5.4.5. Biyokütleden Enerji ve Sentetik Doğal Gaz Üreten Tesisler
Uzun yıllardır atıklardan ve fosil yakıtlardan temiz enerjiler ve temiz kimyasal maddeler üretimi üzerinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda
atıkların hem bertaraf edilmesi hem de temiz enerjiye dönüştürülmesi konusunda birçok tesis kurulumu ve
patentli teknolojiler oluşturulmuştur. Son yapılan çalışmalar Avrupa Birliği ve diğer ülke kuruluşları tarafından kabul görmektedir. Bu konuda teknoloji grupları (EQTEC Iberia, EQTEC PLC/UK, EBIOSS, China
Energy Group) her türlü evsel atıktan, tehlikeli atıktan, biyokütle olarak kabul edilen orman ve tarım atıklarından önce gazlaştırma yöntemiyle sentetik yanıcı gaz ve bu gazdan da doğal gaz üretmeyi endüstriyel
ve ticari boyutta başardı. Daha önce kuruluşu yapılan tesisler sentetik yanıcı gazdan sadece enerji üretebiliyordu. Ayrıca geçtiğimiz aylarda da İngiltere’de dört ayrı tesiste atıktan enerji üretimi konusunda toplam 30
MWe gücünde tesis kurulum anlaşması yapılmıştır.
Avrupa Birliği’nin almış olduğu kararla bu yüksek teknolojileri içeren tesislerin ilki Polanya’da kurulacak.
POLYGEN konsorsiyumunun parçası olan EQTEC Iberia’nın (EBIOSS Energy) Polonya’daki atık gazlaştırma tesisi inşası için InnoEnergy EIT İnceleme Komitesi (Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü) tarafından onay aldığını duyurmuştur. Avrupa Birliği’nin onayı, sentetik doğalgaz (SNG), atık çamuru, katı
şehir atıkları (MSW) ve biyokütle gibi alternatif yakıtlardan gelen elektriği ve ısıyı üretmek için bir tesis
inşa etmenin ilk adımıdır. Bu tesiste komşu belediyelerin enerji taleplerini karşılamak için kullanılacak olan
enerjiyi üretmek için atıkların dönüştürülmesi, projenin çevresel sürdürülebilirliği ve yerel ekonominin gelişimini teşvik edecektir. POLYGEN konsorsiyumu Polonya’da tesisi kuracak ve tasarımı, inşası ve işletmeye
alınması bu yıl başlayacaktır. Tesisi kuracak olan konsorsiyum, kendi alanlarında lider olan Rafako, Tauron,
Exergon ve IChPW (Polonya), Atmostat ve CEA (Fransa) ve EQTEC Iberia’dan (İspanya) oluşan Avrupa
merkezli yedi

farklı şirket tarafından oluşturulmuştur.
Biyokütle yakma ve gazlaştırma teknolojileri arasındaki farklar Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Biyokütle Yakma ve Gazlaştırma Teknolojileri Arasındaki Farklar (Tolay, 2021)
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Gazlaştırma

Yakma

Syngas üretimi sırasındaki emisyonlar yasal sınırların
altındadır

Emisyonları yüksek miktarda sera gazlarını, diğer kirleticileri, dioksinleri ve furanları içermektedir

Kükürt H2S’e dönüştürülür

Kükürt SO2’ye dönüştürülür

Kükürt Yakalama: Fiziksel veya Kimyasal çözücülerde
emilim gerçekleşir

Kükürt Yakalama: Baca Gazı Temizleyicileri, Kazana
kireçtaşı enjeksiyonu

N2, Syngas içindeki NH3 izlerine dönüştürülür, Syngas
yakılınca düşük seviyelerde NOx üretilir

Azot NOx’e dönüştürülür

NOx Kontrolü: Mevcut durumda gerekli değildir ama
daha sıkı yasal düzenlemeler SCR gerektirebilir

NOx kontrolü:Gereklidir (düşük-NOx brülörleri, kademeli
yanma, SCR/SNCR)

C, CO içindeki syngas’a dönüştürülür

C, CO2’ye dönüştürülür

CO2 Kontrolü: Konsantre Akımdan On Yanma ile Giderim

CO2 Kontrolü: Konsantre Akımdan Son Yanma ile Giderim

Katı Atık, buhar çevrimi ve proses gereksinimleri için
belli bir miktarda su ihtiyacı

Buhar Çevrimi soğutma suyu için çok daha fazla su gereksinimi

Katı Atık ve biyokütle atığın enerjisi bol bir yakıta dönüştürülmesi

Tüm girdinin ısıya çevrilmesi

Yakmaya göre ilk yatırım maliyeti bir miktar fazladır
ama uzun vadede daha verimlidir

Gazlaştırmaya göre ilk yatırım maliyeti bir miktar daha
ucuzdur ama uzun vadede verimi düşer
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2.5.5. Biyokütlenin Pirolizi
Piroliz işlemi, biyokütle gibi organik malzemeleri katı, sıvı veya gaz yakıtlara veya yüksek katma değerli
faydalı kimyasallara dönüştürmek için umut verici bir yöntemdir. Biyokütle pirolizinin temel mekanizmalarını ve optimal miktarda yüksek kaliteli piroliz ürünleri elde etmek ve ilgili teknik süreçleri belirlemek için
son birkaç on yılda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Biyokütle pirolizinden elde edilen ürünlerin temel bileşimi, ısı ve kütle transfer süreçleri, reaksiyon süresi ve sıcaklığı, ısıtma hızı ve özellikle reaktör kurulumu gibi
birçok parametreden etkilenebilir. Bu nedenle, son yıllarda araştırmacılar, hedeflenen ürünün özelliklerini
iyileştirmek için ilgili parametrelerin en uygun şekilde kullanıldığı yeni reaktör kurulumları tasarladılar.
Ayrıca, geleneksel elektrikli fırınların yerini alabilecek yüksek verimli ısıtma yöntemleri de kullanılmıştır.
Bugüne kadar kesikli, yarı kesikli veya sürekli modda kullanılabilen birçok sabit yataklı, akışkan yataklı ve
hareketli yataklı reaktörler, biyokütle piroliz işlemlerinde geleneksel fırınlara (torluk vb.) ve metal retortlara
alternatif olarak tasarlanmıştır. Bu reaktörlerin ısıtılmasında elektrik, gaz ve odun gibi farklı kaynakların yanı
sıra plazma, mikrodalga ve güneş enerjisi sistemleri gibi daha modern teknikler de kullanılmıştır. Her reaktör tipi benzersiz bir konfigürasyona sahiptir ve biyokütlenin piroliz sürecini farklı mekanizmalarla etkiler.
Farklı reaktör tiplerinde ve yenilikçi ısıtma sistemlerinde biyokütlenin piroliz özelliklerinin, özellikle piroliz
kinetiği ve elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki ürünlerin verimi açısından araştırılmasındaki ilerlemenin
gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır.
Piroliz, biyokütle veya polimerler gibi malzemelerin oksijensiz kapalı bir ortamda (sürekli azot beslemeli)
belirli kalma sürelerinde, genellikle 300-650 ˚C aralığında termokimyasal olarak parçalanması işlemidir. Bu
işlem sırasında, büyük kompleks hidrokarbon zincirleri kısmen küçük ve basit yapılara ayrılarak üç temel
ürüne dönüşür: gaz, sıvı ve pirolitik kömür. Sıvı ürün genellikle biyo-yağ olarak adlandırılır ve çoğunlukla
ağır hidrokarbonlardan ve sudan oluşur. Bu ürünlerin miktarları çalışma koşullarına göre belirlenmekte olup,
sıvı ürün istendiğinde yüksek ısıtma hızları ve kısa buhar tutma süreleri tercih edilmektedir. Piroliz yöntemi,
piroliz sıcaklığı, ısıtma hızı, partikül boyutu, piroliz ortamı, reaksiyon süresi, basınç, reaktör tipi ve katalizör
gibi birçok farklı parametre ile kontrol edilebilen ve katı, sıvı veya gaz ürün hedeflerine göre değişmektedir
(Basu, 2010).
Biyokütlenin hemiselüloz, selüloz ve lignin bileşenlerinin farklı termal stabilitesi, biyokütleyi petrokimyasalların yerini alabilecek ürünlere termal olarak parçalamak için piroliz kullanımına izin verir. Biyokütle
bileşenlerinin termokimyasal kararlılığı, en az kararlı polimer hemiselülozdan (200-300 °C) daha kararlı
selüloza (300-400 °C) kadar değişir. Lignin ise orta derecede termal bozunma davranışı gösterir (250-500
°C) (De Wild ve ark., 2011).
Piroliz genellikle ilk bozunmayı takiben birincil ürünlerin kısmen veya tamamen bozunmasıyla gelişir. Pirolize edilen hammaddenin organik içeriğine bağlı olarak hidrojen, metan, karbon monoksit, karbon dioksit
ve diğer gazlar ortaya çıkar, asetik asit, aseton ve metanol gibi kimyasalları içeren oda sıcaklığında sıvı
halde bulunan yağ-katran karışımı oluşur ve inorganik maddeler içeren bir kömür oluşur. Sürecin kimyasal
denklemi;
(C6H10O5)n

8H2O + (C6H8O)n + 2 CO + 2 CO2 + CH4 + H2 + 7C

Bu reaksiyon, suyun karbonhidratlardan ayrılmasına dayanır. Denklemin çıktı kısmında verilen (C6H8O)n,
oluşan sıvı katranı göstermektedir. Piroliz işlemi sırasında meydana gelen diğer reaksiyonlar şu şekilde sıralanabilir (White ve Plaskett, 1981).
C + H2O
2 CO + 2H2
C + 2H2
C + 2 H2O

CO + H2
CH4 + CO2
CH4
CO2 + 2 H2
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Piroliz sırasında oluşan gazlı ürünlerin bileşimi genellikle H2, CO, CO2 ve hidrokarbonlar gibi bazik bileşiklerden oluşur. Termal bozunma sonucu oluşan bu bileşiklerden CO ve H2, gaz ürün karışımlarının ön bileşenleridir. Ayrıca piroliz koşullarına ve kullanılan hammaddenin nem içeriğine bağlı olarak farklı miktarlarda
CH4 ve CO2 oluşur. CO, gazda önemli miktarlarda bulunan hidrokarbonlar ile birlikte baskın bir bileşiktir.
Bu gaz bileşimindeki en önemli değişiklikler 500 °C ile 1000 °C arasında meydana gelir (Radlein, 1999).
2.5.5.1. Piroliz Teknolojileri
Farklı piroliz parametrelerine göre belirlenen bazı piroliz teknolojileri ve koşulları Tablo 9’da verilmiştir.
Pirolizde sıvı/katı ürün oranı, ısıtma hızına ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Düşük piroliz sıcaklığı ve uzun
bekleme süreleri, katı ürün oluşum verimliliğini artırır. Gaz ürünler ise yüksek sıcaklık ve uzun tutma süreleri ile artar, sıvı ürünler için optimum sıcaklık ve tutma süreleri geliştirilebilir. Genellikle yüksek sıcaklıklarda
ve kısa sürede gerçekleştirilen termal ayrıştırma işleminde sıvı ürün verimi arttırılır. Yüksek sıcaklıklarda
gerçekleştirilen piroliz işleminde gaz ürün veriminde artış, sıvı ve katı ürün veriminde ise azalma meydana
gelmektedir (Mohan ve ark., 2006). Ancak her koşulda üç farklı ürün üretmek mümkün olup, sıcaklık, ısıtma
hızı ve süre gibi proses koşullarına göre oranlar ve verimler ayarlanabilmektedir. Piroliz işlemi bu koşullara
göre farklı şekilde sınıflandırılabilir. Karbonizasyon, günlere varan bekleme süreleri ile çok düşük bir ısıtma
hızında gerçekleşen ve genellikle kömür üretimi için kullanılan bir piroliz işlemidir. Geleneksel piroliz olarak da adlandırılan yavaş piroliz tekniği, ucuz ve verimli bir yöntemdir. Piroliz ürünleri olarak katı, sıvı ve
gaz ürünler oluşur. Gaz ürün verimini artırmak için yüksek sıcaklıklar gerekirken sıvı ürün için daha düşük
sıcaklıklar kullanılır. Öte yandan hızlı piroliz, çok yüksek sıcaklık artış hızlarında ve çok kısa reaksiyon sürelerinde sıvı ürünler elde etmek için kullanılan ileri bir teknolojidir (Bulushev ve Ross, 2011).
Tablo 9. Bazı piroliz teknolojileri ve proses şartları (Basu, 2010’dan uyarlanmıştır)

Süre

Sıcaklık artış hızı
(°C/dk)

Sıcaklık
(°C)

Ürünler

10-60 dk

Çok düşük

280

Torefiye biyokütle

Karbonizasyon

Günler

Çok düşük

>400

Kömür

Geleneksel (Yavaş)

5-30 dk

Düşük

550

Biyo-yağ, Kömür, Gaz

Hızlı

<2 sn

Çok yüksek

500

Biyo-yağ

Flash

<1 sn

Yüksek

<650

Biyo-yağ, Kimyasallar, Gaz

Ultra-rapid

<0,5 sn

Çok yüksek

1000

Kimyasallar, Gaz

Vakum

Piroliz Teknolojisi
Torefikasyon

2-30 sn

Orta

400

Biyo-yağ

Hidropiroliz

10 sn

Yüksek

500

Biyo-yağ

Methanopiroliz

10 sn

Yüksek

700

Kimyasallar

Yavaş ve hızlı piroliz genellikle inert bir ortamda azot veya helyum gazı varlığında gerçekleştirilir. Bunların
dışında, oksitlenmemiş ortamda iki spesifik piroliz türü daha gerçekleştirilir: sulu piroliz (H2O’da) ve hidroproliz (H2’de). Bu piroliz türleri esas olarak kimyasalların üretimi için kullanılır. Yavaş pirolizde buharın
piroliz bölgesinde kalma süresi dakikalar veya daha fazladır. Bu işlem, sıvı üretiminin ana hedef olduğu
geleneksel piroliz için kullanılmaz. Yavaş piroliz esas olarak kömür üretimi için kullanılır ve iki tipe ayrılır:
karbonizasyon ve torefikasyon (Basu, 2013).
2.5.5.1.1. Torefikasyon
Torefikasyon (kısmi piroliz), biyokütlenin belirli bir sıcaklık aralığında yavaşça ısıtıldığı, katı ürünün belirli
bir süre boyunca tutulduğu, kütlesini ve enerji verimini en üst düzeye çıkardığı ve anaerobik veya sınırlı
oksijen ortamında hemiselüloz içeriğinin tamamen bozulmasına neden olduğu termokimyasal bir işlemdir.
Kısmi piroliz işlemi genellikle 200 °C ile 300 °C arasında değişir, ancak bu işlemde sıcaklık 300 °C’yi geçmez. Bu sıcaklığın üzerinde polimerler aşırı derecede buharlaşır ve karbonizasyona neden olur. Ek olarak,
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300 °C’de biyokütledeki lignin kaybı artar ve pelet üretimini zorlaştırır. Ayrıca katran oluşumuna neden olan
selülozun hızlı termal bozunması 300 °C – 320 °C sıcaklık aralığında meydana gelir (Prins ve ark., 2006).
Pirolizden farklı olarak, torefikasyonda, maksimum katı verimi elde etmek için ısıtma hızı yavaş olmalıdır.
Kullanılan ısıtma hızı 50 °C’yi geçmemelidir. Kısmi piroliz bazen karbonizasyon ile karıştırılır. Kısmi pirolizin amacı, biyokütlenin oksijen ve hidrojen içeriğini azaltarak karbon oranını artırmak ve böylece biyokütlenin enerji içeriğini arttırmaktır. Elde edilen ürün, karbonizasyonda elde edilenden daha yüksek bir enerji
içeriğine sahiptir. Karbonizasyon yüksek sıcaklıklarda ve az oksijenli ortamda yapılırken, kısmi piroliz oksijensiz ortamda gerçekleşir. Kısmi piroliz, 200 °C-300 °C gibi dar bir sıcaklık aralığında gerçekleşen bir termal bozunma iken, karbonizasyon yüksek sıcaklıkta (300 °C-600 °C) gerçekleşen bir işlemdir (Basu, 2013).
2.5.5.1.2. Yavaş Piroliz (Karbonizasyon)
Yavaş piroliz işleminde, ham maddenin (biyokütle) oksijensiz veya düşük oksijenli bir ortamda yakılmasıyla
karbonca zengin kömür, biyo-yağ ve hidrokarbonca zengin gaz karışımı elde edilir (Demirbaş, 2001). “Kömür” terimi genellikle herhangi bir organik malzemenin termal ayrışmasından kaynaklanan katı ürün için
kullanılırken, “char” ise organik atıkların genellikle oksijenle sınırlı bir ortamda ısıtıldığında geriye kalan
katı ve karbonca zengin bir yan ürün olarak kabul edilir (Taylor, 2010). Bu yöntemde, hammadde ısıtılarak
biyokütlenin uçucu bileşenleri serbest bırakılır. Elde edilen hedef ürün olan char, toplam karbon içeriğine
bağlı olarak 28 MJ/kg’dan fazla bir kalorifik değere sahiptir (Maes ve Verbist, 2012).
Yavaş piroliz, diğer termokimyasal yöntemlere kıyasla nispeten daha düşük sıcaklıklarda (300 °C-600 °C) ve
yavaş ısıtma hızlarında (5 °C-8 °C) uygulanır. Bu yöntemde yaklaşık 300 °C gibi düşük sıcaklıklarda daha
yüksek kömür verimi elde edilir. Ancak böyle bir durumda üretim aşamasında oluşan duman yüksek uçucu
madde içeriğine sahiptir ve hem çevreye hem de insan sağlığına zararlıdır. Sıcaklığın 600 °C’ye yükseltilmesi sonucunda kömür verimi düşerken, üretim aşamasında oluşan duman daha az uçucu madde içeriğine
sahip olup, çevreye ve insan sağlığına daha az zararlıdır (Seidel, 2008). Günümüzde kömür verimini maksimize etmek için çok farklı tasarım ve kapasitelere sahip yavaş piroliz reaktörleri kullanılmaktadır (Antal ve
Grønli, 2003).
2.5.5.1.3. Hızlı Piroliz
Hızlı piroliz, biyokütlenin oksijensiz bir ortamda hızla ısıtıldığı yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen bir işlemdir. Hızlı piroliz yönteminde diğer piroliz yöntemlerine göre çok daha yüksek ısıtma hızları kullanılmaktadır.
Hızlı pirolizin birincil amacı, petrol veya biyo-yağ üretimini en üst düzeye çıkarmaktır. Biyokütle, ayrışmadan önce hızla en yüksek piroliz sıcaklığına ısıtılır. Isıtma hızı 1000–10.000 °C/sn kadar yüksek olabilir,
ancak hedef ürün biyo-yağ ise, reaksiyon sıcaklığı 650 °C’nin altında olmalıdır. Bununla birlikte, gaz üretimi
birincil öneme sahipse, sıcaklık 1000 °C’ye kadar çıkabilir (Basu, 2018).
Hızlı pirolizde, biyokütle, bir miktar kömür ve gaz ile çoğunlukla buharlar ve aerosoller oluşturmak üzere
çok hızlı bir şekilde ayrışır. Buharlar soğutulup yoğuşturulduktan sonra, geleneksel akaryakıtın yaklaşık
yarısı kadar bir ısıl değere sahip koyu kahverengi homojen bir sıvı oluşur. Düşük kül içeriğine sahip çoğu
biyokütle kaynağı kullanılarak yüksek verimli bir sıvı ürün elde edilebilir. Hızlı pirolizin bazı özellikleri şu
şekilde sıralanabilir: (Bridgwater ve ark., 1999; Bridgwater, 2012). Biyokütle parçacık reaksiyon ara yüzünde çok yüksek ısıtma hızları ve çok yüksek ısı aktarım hızları, biyokütlenin düşük bir termal iletkenliğe sahip
olması nedeniyle genellikle tipik olarak 3 mm’den daha az ince öğütülmüş bir biyokütle beslemesi gerektirir.
Çoğu biyokütle için sıvı verimini en üst düzeye çıkarmak için yaklaşık 500 °C’lik dikkatlice kontrol edilen
piroliz reaksiyon sıcaklığı gereklidir. İkincil reaksiyonları en aza indirmek için tipik olarak 2 saniyeden az
kısa reaktör içerisinde buhar kalma süreleri gereklidir. Buharların çatlamasını (kimyasal olarak ayrışmasını)
en aza indirmek için oluşan kömürünün (katalitik etki yapabileceği için) hızlı bir şekilde uzaklaştırılması
gereklidir. Yüksek verimde biyo-yağ elde edebilmek için piroliz buharlarının hızlı soğutulması gereklidir.
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2.5.5.2. Piroliz Reaktörleri
Günümüzde farklı amaçlar için geliştirilmiş birçok piroliz reaktörü bulunmaktadır. Piroliz reaktörleri; hedeflenen nihai ürünlere (yağ, kömür, ısı, elektrik, gazlar), reaktörün çalışma prensibine (kesikli veya sürekli),
ısıtılma şekline (doğrudan veya dolaylı ısıtma, otomatik termal, mikrodalga), kullanılan ısı kaynağına ( elektrik, gazlı ısıtıcı, biyokütle yakma) reaktörü yüklemek için kullanılan yönteme (manuel, mekanik), ünitenin
çalıştığı basınca (vakum, atmosferik, basınçlı), yapımında kullanılan malzemeye (toprak, tuğla, beton, çelik)
ve reaktörün taşınabilirliğine (sabit, hareketli) göre birçok farklı biçimde sınıflandırılabilirler (Garcia-Nunez
ve ark., 2017).
2.5.5.2.1. Sabit Yataklı Reaktör
Piroliz sistemlerinin en eski şekli olan sabit yataklı reaktörde (Şekil 24) piroliz işlemi kesikli olarak gerçekleştirilir. Sabit yataklı reaktörde, piroliz işlemi, reaktör odasının harici bir ısı kaynağı ile ısıtılmasıyla
gerçekleşir. Oluşan katı ürün (pirolitik kömür) reaktörde kalır, sıvı ürün (biyo-yağ) yeniden soğutma sistemlerinde biriktirilir ve gaz halindeki ürün son olarak sistemden çıkar. Bu işlem sırasında ortamda yanmayı
önlemek için reaktöre azot gazı beslenir. Bu gaz aynı zamanda içeride oluşan buharları soğutuculara doğru
bir süpürme görevi görür. Bu reaktörler genellikle yavaş ısıtma hızı ve uzun kalma süreleri ile yavaş piroliz
için kullanılır. Bugüne kadar, sabit yataklı reaktörler kullanılarak birçok farklı biyokütle türleri pirolize edilmiştir. Bu çalışmalar genellikle laboratuvar ölçeğinde olup, sıcaklık, ısıtma hızı, süre ve partikül boyutu gibi
çeşitli çalışma parametreleri incelenmiştir. Ancak, sabit yataklı reaktörler için kanıtlanmış bir ticari uygulama bildirilmemiştir. Bu durumun en olası nedenleri arasında, reaktör yatağının kömür ve katran bileşikleri
ile tıkanması ve diğer piroliz reaktör türlerinde kolayca çözülen süpürücü gaz akışına karşı artan direnç gibi
bakım sorunları yer almaktadır (Verma ve ark., 2012).
2.5.5.2.2. Sürüklemeli Akışlı Reaktör
Hızlı pirolizdeki ilk gelişmeler, 1-5 mm çapındaki biyokütle parçacıklarının inert bir sıcak gaz buharına
beslendiği sürüklenen akış reaktörlerinde (Şekil 25) meydana gelmiştir. Bu reaktörlerde reaktör sıcaklığı
700-800 °C’de tutulmakta ve reaksiyon birkaç dakikalık bir bekleme süresinde gerçekleştirilmektedir. Diğer
hızlı piroliz reaktörlerinin aksine, biyokütle partiküllerini taşımak ve ısıtmak için ekstra sıcak katı maddeler
kullanılmaz. Sürecin ilk çalışmaları ABD’deki Georgia Institute of Technology’de yapılmıştır. Pilot ölçekli
testlerde, hammaddenin yüksek besleme hızlarında tam piroliz oluşmadığı tespit edilmiştir. Bu sonucun,
biyokütle parçacıklarının reaktörde kısa kalma süresi boyunca yetersiz ısı transferinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Sürüklenen akışlı hızlı piroliz reaktörü, yüksek ısıtma hızları elde edebildiği ve çeşitli kalma
sürelerinde reaksiyona girebildiği için yaygın olarak kullanılmıştır (Kovac ve O’Neil, 1989).

Şekil 24. Sabit yataklı piroliz rektörü (Zhou ve ark., 2013’ten uyarlanmıştır)
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Şekil 25. Sürüklemeli akışlı reaktör (Commandré ve ark., 2011’den uyarlanmıştır)

2.5.5.2.3. Akışkan Yataklı Reaktörler
Akışkan yataklı piroliz reaktörleri (Şekil 26), tüm piroliz reaktörleri arasında en çok araştırılan ve ticari olarak kullanılan reaktörlerdir. Bu reaktörlerde, hammadde, bir yatakta akan katı parçacıkların (genellikle kum)
gözenekli ortamında iletim yoluyla ısıtılır. Biyokütle ve kum karışımı, parçacıkların sürekli hareket halinde
olması için yukarı doğru akan gazın sürükleme kuvvetine tabi tutulur. Akışkan yataklı reaktörlerde piroliz
buharlarının katalitik parçalanması, kömür ve buharların siklonlar tarafından hızlı bir şekilde ayrılmasıyla
sağlanır. 2 farklı tipi vardır: baloncuklu akışkan yatak ve sirkülasyonlu akışkan yatak (Mohan ve ark., 2006).
Baloncuklu akışkan yataklı piroliz reaktörü; etkin sıcaklık kontrolü, verimli ısı transfer hızı ve kısa kalma
süresi gibi özelliklerinden dolayı hızlı piroliz yönteminde tercih edilen bir reaktör tipidir. Reaktörün yapısı
oldukça basit ve kullanımı kolaydır. Ayrıca tesisin kapasitesine göre reaktör boyutları büyütülebilmektedir.
Baloncuklu akışkan yataklı reaktörler, hammaddenin %80’ine yakın bir oranda biyo-yağ üretimine izin verir.
Bu reaktörlerde gaz dikey olarak yukarıya, asılı bir kum yatağına iletilir. Parçalanmış biyokütle (2-6 mm),
granüler bir sıcak kum yatağına beslenir. Sistemde geri kazanılan baca gazı ile yatak akışkan hale getirilir.
Piroliz için gerekli ısı, yataktaki gazın bir kısmının yakılmasıyla veya katı kömürün ayrı bir bölmede yakılmasıyla sağlanabilir (Mohan ve ark., 2006; Bridgwater, 2012).
Sirküle akışkan yataklı hızlı piroliz reaktörü kullanılan yatağın çok daha geniş olması ve katı ürünlerin sürekli olarak reaktöre geri döndürülmesi dışında baloncuklu akışkan yatak piroliz reaktörü ile aynı prensibe
göre çalışır. Yatak, hızlı yataklama olarak bilinen özel bir hidrodinamik sistemle çalışır. Bu, reaktör boyunca
iyi sıcaklık kontrolü ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar. Bu reaktör tipinde gaz hacmi baloncuklu reaktöre
göre daha fazladır. Reaktörde oluşan ürünler siklonda ayrıştırılır. Kömür ve kum yanma odasına geçer ve
bu bölümde kum kömür tarafından ısıtılır ve reaktöre geri döner. Hidrokarbon buharları ve gazları kondenserden geçirilir ve yoğunlaşamayan gazlar sisteme geri döndürülür. Dolaşımlı akışkan yataklı reaktörlerde
yatağı akışkanlaştıran gaz miktarı kabarcıklı reaktörlerden farklıdır. Bu dolaşan gaz akımı, parçacıkları yataktan dışarı taşımak için yüksek tutulur. Bu şekilde akışkanlaştırma ortamının doğrudan ısıtılması sağlanır.
Dolaşımlı akışkan yataklı reaktörlerin tasarımı ve kullanımı kabarcıklı reaktörlere göre daha zordur (Mohan
ve ark., 2006; Bridgwater, 2012).
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Şekil 26. Baloncuklu (solda) ve sirkülasyonlu (sağda) akışkan yataklı piroliz reaktörleri
(Verma ve ark., 2012’den uyarlanmıştır)

2.5.5.2.4. Vakumlu Piroliz Reaktörü
Vakumlu piroliz reaktörleri (Şekil 27), yavaş ve hızlı pirolizin bir kombinasyonudur. Büyük agrega çaplarına
sahip katı ürünler, yavaş pirolize göre daha yüksek sıcaklıklara ısıtılır. Ortaya çıkan gaz fazı, 2-20 kPa’lık
bir indirgenmiş basınç altında vakumla sıcak bölgeden hızla çıkarılır. Bu reaktörlerde buhar fazının piroliz
bölgesinden hızla uzaklaştırılmasıyla ikincil reaksiyonların oluşumu engellenir. Biyokütle, dairesel plakalar
(ızgaralar) içeren reaktörün tepesinden beslenir. Biyokütle üst plakadan alta doğru hareket ederken, sıcak
plakalarla temas ettiğinde piroliz meydana gelir. Piroliz vakum altında gerçekleştiğinden, reaktör tasarımı
için konvektif ısı iletimi minimumdur. Vakum hızlı piroliz reaktörü düşük ısı ve kütle transferine sahiptir ve
geniş bir alanı kaplar. Ayrıca bu reaktörler vakum gereksinimi nedeniyle oldukça maliyetlidir. Sistemde üst
plakanın sıcaklığı 200 °C, alt plakanın sıcaklığı ise 400 °C’dir. Piroliz sırasında taşıyıcı gaza ihtiyaç yoktur.
Biyokütle alt plakaya ulaştığında, yalnızca odun kömürü kalır ve diğer hızlı piroliz reaktörlerine göre daha
az biyo-yağ üretilir. Bu oran kuru hammaddede yaklaşık %35-50 iken char verimi yüksektir (Basu, 2010;
2013; 2018).

Şekil 27. Çok ocaklı vakum piroliz reaktörü (Basu, 2013’ten uyarlanmıştır)
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2.5.5.2.5. Döner Konik Reaktör
Döner konik piroliz reaktöründe (Şekil 28), biyokütle, sıcak kumla birlikte oksijensiz bir ortamda yüksek
hızlı dönen bir koniye gönderilir. Yüksek hızlı dönme hareketi ile biyokütle kuvvetlice karıştırılırken, kum
parçacıkları da bu aşamada hızlı ısı transferi oluşturmaya yardımcı olur. Isıtılmış kum parçacıkları biyokütle
yüzeyinin aşınmasına neden olur. Böylece mekanik ve akışkan bir karışım ile hızlı piroliz koşulları sağlanır.
Sistemin enerji ihtiyacı kömürün yanması ile karşılanmaktadır. Ancak charın ısınma amaçlı kullanılması maliyeti artırmaktadır. Ayrıca 600 rpm gibi yüksek bir hızda dönen konide zamanla mekanik aşınma meydana
gelebilir. Sistemin en büyük avantajı, inert taşıyıcı gaz kullanılmaması ve nispeten daha az enerjiye ihtiyaç
duyulmasıdır (Mohan ve ark., 2006; Venderbosch ve Prins, 2010). Döner konik piroliz reaktörlerinde, kum
ve biyokütle merkezkaç kuvveti ile reaktörün sıcak duvarına doğru itilir ve koniyi çevreleyen akışkan yatak
içine gönderilir. Üstten reaktörü terk etmek için oluşan buharlar, altta toplanan kum ve biyokömür akışkan
yataklı fırına girerken biyokömür bu bölmeye gömülür, kum ısıtılır ve sisteme geri döndürülür. Sistemin dezavantajı, karmaşık yapısı nedeniyle ölçek büyütme sorunudur. Bu reaktörlerde katı buhar fazı için reaktörde
kalma süresi kısadır. Bu nedenle biyokütlenin %60-70’i biyo-yağa dönüştürülebilir (Bridgwater, 2012).

Şekil 28. Döner konik piroliz reaktörü (Brown ve Holmgren, 2009’dan uyarlanmıştır)

2.5.5.2.6. Ablatif (Ergitme) Reaktörü
Bu piroliz reaktöründe (Şekil 29), reaktörün duvarından ısı transferini sağlamak için biyokütleye basınç
uygulanır. Bu amaçla Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarında (NREL, ABD) girdap eritme reaktörü ve
döner disk eritme reaktörü olmak üzere iki farklı sistem kullanılmaktadır. NREL girdap eritme reaktöründe,
biyokütleye uygulanan basınç, ısıtılmış bir silindir içindeki merkezkaç kuvveti tarafından sağlanır. Gazlar ve
katılar reaktörü eksenel olarak terk eder ve gazlar yoğunlaşırken katılar sisteme geri beslenir. Genel olarak,
biyo-yağ verimi, kuru biyokütle başına %60-65’tir (Mohan ve ark., 2006; Venderbosch ve Prins, 2010; Bridgwater, 2012; Verma ve ark., 2012).
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Şekil 29. NREL vorteks ablative reaktör tasarımı (Bridgwater, 2003’ten uyarlanmıştır)

Vorteks reaktörde, çapı 20 mm’ye kadar olan biyokütle partikülleri, 700 °C’de bir taşıyıcı soy gaz ile çok
yüksek hızlara hızlandırılır ve silindirik reaktöre gönderilir. Bu koşullar altında partiküller, reaktörün iç yüzeyi boyunca yüksek hızlarda hareket eder. Merkezkaç kuvvetinin etkisiyle biyokütle 625 °C’de sıcak reaktör duvarında sıvılaşır ve bu sıvılar buhar fazına geçer. Taşıyıcı gaz sayesinde buharlar çok kısa sürede
reaktörü terk eder. Reaksiyona girmemiş katı parçacıklar reaktör girişine geri aktarılır, bu aşamada kömürler
bir siklon içinde gazlardan ayrılır. NREL, düşük biyo-yağ verimi, katı parçacık geri dönüşüm döngüsündeki
sorunlar, reaktöre yüksek hızlarda giren parçacıklardan kaynaklanan aşınma, çok yüksek parçacık hızlarından kaynaklanan reaktör tasarım güçlükleri ve bundan kaynaklanan sorunlar nedeniyle 1997 yılında girdap
reaktörünün gelişimini durdurmuştur (Mohan ve ark., 2006; Venderbosch ve Prins, 2010; Bridgwater, 2012;
Verma ve ark., 2012).
Döner disk eritme reaktör (Şekil 30) tasarımı ise Aston Üniversitesi’nde geliştirilmiştir. Bu reaktörde biyokütleye mekanik basınç uygulanır. Biyo-yağ verimi genellikle kuru biyokütlenin %70-75’idir. Dönen bir disk
reaktörde, biyokütle hızla dönen bir sıcak diskte basınç altında sıkıştırılır. Teknik olarak sistemin çalışma
prensibi, 105 Pa’lık yüksek bir mekanik basınç uygulanarak sıcak yüzeyle (430 °C’nin üzerinde) temas ettirilen biyokütlenin termal erozyonu veya erimesine dayanır. Başlangıçta biyokütlenin %85’ten fazlası erir
ve sıcak yüzeyden buharlaşır. Buharlar soğutulur ve biyo-yağ şeklinde depolanır. Bu yöntemde %80 verimle
bio-yağ üretilebilmektedir. Sıcak yüzeyde kalan sıvı, dönen disk ile preslenmiş biyokütle arasında yağlama
görevi görür. Reaksiyonun hızı, uygulanan basınca ve biyokütle ile sıcak yüzey arasındaki bağıl hıza bağlıdır. Ayrıca, reaksiyon hızı ısı transfer hızı ile sınırlı olmadığı için büyük odun parçaları kullanılabilir. Ancak,
sıcak yüzey reaksiyon sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklıkta kaldığında ısı kayıpları artar. Reaktörün sıcak
hareketli parçalarına sahip olması, piroliz işlemini mekanik olarak karmaşık bir sistem haline getirir. Aynı
zamanda reaktör tasarımı zordur ve kapasite artırımı maliyetli olabilir (Mohan ve ark., 2006; Venderbosch
ve Prins, 2010; Bridgwater, 2012; Verma ve ark., 2012).

Şekil 30. Döner diskli ablative reaktör (Thangalazhy-Gopakumar ve Adhikari, 2016’dan uyarlanmıştır)
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2.5.5.2.7. Vidalı/Burgulu Reaktör
Bu reaktör tipinde biyokütle ısıtılmış piroliz bölgesinden vida ile geçirilir (Şekil 31). Biyokütlenin sıcaklığı
ısıtılmış bölgeden geçiş sırasında istenilen sıcaklığa vidanın dönme hızı, yarıçap, vidanın iki kanadının arası,
biyokütlenin partikül büyüklüğü ve ısıtma şekli gibi özellikler değiştirilerek arttırılır. Vidanın tasarımı en
az enerji gereksinimi ile biyokütlenin ısıtılmış bölgede kalma zamanın iyi bir şekilde kontrolünü sağlamaya
yardımcı olur. Bu reaktör için en önemli dezavantaj hareketli parçalar ve mekanik aşınma ve eskime olabilmektedir, ancak, dikkatli tasarım (yavaş dönme) ve malzeme ve makine (tölerans ve hareketli parçalar
arasında en az temas için hassasiyetlik) bilimindeki gelişmeler bu engellerin üstesinden kolayca gelebilir
(Mohan ve ark., 2006; Venderbosch ve Prins, 2010; Bridgwater, 2012).

Şekil 31. Burgulu reaktörün genel kısımları ve birlikte dönen ikiz vidaları (Verma ve ark., 2012’den uyarlanmıştır)

Burgulu piroliz reaktörünün tasarım kompaktlığı sağlam ve basittir, çok az veya hiç taşıyıcı gaz gerektirmez,
biyo yağ ve pirolitik kömür kolay ayrılır ve düşük enerji gereksinimi vardır. Ayrıca kolay işletimi de diğer
bir avantajıdır. Bu reaktörde piroliz sistemi için sıcaklık, hammadde türü, hammadde akış hızı, partikül büyüklüğü, süpürücü gazın kullanımı, taşıyıcı materyal (kum/çelik bilyeler), direkt veya direk olmadan ısıtma
gibi parametreler belirleyici olmaktadır. Vidalı piroliz reaktörünün işletimi kolaydır ve sürekli prosesler
için kullanılabilir. Bu reaktörlerde taşıyıcı gaz olmadan biyokütle ısıtılmış silindirin içinde vidalarla hareket
ettirilir ve iletim ile ısı transferi gerçekleşir. Bazı tasarımlarda ısı transfer ortamı için sıcak kum kullanılır.
Şekil 31’de böyle bir reaktörün tasarımı görülmektedir. Buharların reaktörde kalma süresi vidanın hızı ve
ısıtılan bölgeyle kontrol edilebilir. Diğer reaktör modellerine göre işletim için enerji maliyeti düşüktür ve
işlemesi veya beslemesi zor olan veya heterojen olan biyokütle hammaddeleri için de uygundur (Mohan ve
ark., 2006; Venderbosch ve Prins, 2010).
2.5.5.2.8. Plazma Destekli Reaktörler
Plazma destekli piroliz (Şekil 32) işleminde hammadde, yüksek enerjili radyasyonla elde edilen yüksek
miktarda elektron, iyon ve uyarılmış moleküller içeren reaktif plazma bölgesinde katı, sıvı ve gaz halindeki
ürünlere dönüştürülür. Hammadde bir plazma bölgesine beslendiğinde, yüksek plazma enerjisi sayesinde çok
hızlı bir şekilde ısıtılırlar. Böylece yapısındaki uçucu maddeler açığa çıkar ve metan, asetilen gibi hidrojen ve
hafif hidrokarbon bileşiklerine dönüştürülür. Plazma piroliz sistemleri, prosesin enerji verimliliğini artırmak
ve maliyeti optimum seviyede tutmak için uygun bir tasarıma sahip olmalıdır. Plazma piroliz sisteminin en
önemli ve temel bileşeni plazma jeneratörüdür (torç) (Tang ve ark., 2013).
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Plazma destekli piroliz reaktörü, bir yatak, besleme bölümü, kül giderme ünitesi ve gaz ürünler için bir çıkış
bölümünden oluşur. Hammadde reaktöre beslendikten sonra iyonize gaz yardımıyla piroliz ile hedef ürünlere dönüştürülür. Oluşan uçucu maddeler reaktörün dışına alınır ve kalan kömür ve kül reaktörün altında
toplanır. Reaktör düzeneklerinde kullanılan plazma jeti, reaktörün içine veya dışına farklı şekillerde monte
edilebilir. Plazma jeti reaktörün dışındaysa, taşıyıcı gaz ısıtılır ve oluşan sıcak gaz, piroliz işlemi için gereken
ısıyı ham maddeye aktarır. Genel olarak plazma reaktöründe hammadde atmosferde 1000 °C’nin üzerindeki
sıcaklıklara ısıtılır ve oksijensiz ortamda plazma torçları kullanılır. Genellikle CO ve H2’den oluşan gaz ve
kömür, plazma pirolizinden ana ürünler olarak elde edilir. Bu teknolojinin dezavantajı, plazma pirolizinden
herhangi bir piroliz yağının üretilmemesidir. Bu nedenle, plazma teknolojisi çoğunlukla belediye ve medikal
atıkların gazlaştırma işleminde kullanım için tercih edilmektedir (Gholizadeh ve ark., 2020).

Şekil 32. Farklı plazma piroliz reaktörü tasarımları (Cai ve Du, 2021’den uyarlanmıştır)

2.5.5.2.9. Mikrodalga Destekli Reaktörler
Mikrodalga destekli reaktörler (Şekil 33), biyokütlenin piroliz süreci için kritik bir teknolojidir. Piroliz işleminde, elektrik veya konvansiyonel yakma gibi ısıtma yönteminden farklı olarak, biyokütleyi ısıtmak için
harici bir ısı kaynağı kullanmaz, bunun yerine mikrodalga enerjisi kullanılarak biyokütle içindeki moleküllerin titreştirilmesiyle ısı enerjisi üretilir ve bu enerji malzemenin içten dışa ısınmasını sağlamak için kullanılır
(Bhattacharya ve Basak, 2016). Mikrodalga destekli ısıtma sayesinde çeşitli hammaddelerin mikrodalga
absorpsiyon oranı değiştirilerek seçici ısıtma elde edilebilir. Biyokütle kendi başına mikrodalgaları tamamen
absorbe edemez ve hatta bir kısmını yansıtabilir. Bu nedenle mikrodalganın ısıtma verimini artırmak için
reaksiyon ortamına mikrodalga soğurucuları eklenir. Mikrodalga destekli sistemler, yüksek ısıtma hızı, eşit
ısıtma, anlık düzenleme, düşük enerji dağıtımı, seçici ısıtma ve yüksek enerji dönüşüm verimliliği gibi geleneksel ısıtma yöntemlerine göre birçok üstün özelliğe sahiptir (Wang ve ark., 2020).
Mikrodalga destekli piroliz işlemlerinde kullanılan soğurucular, ısı transferinin verimini arttırır. Farklı soğurucu türleri farklı ısı transfer hızlarına sahiptir. Grafit, odun kömürü ve demir tozu gibi çeşitli mikrodalga
emiciler reaksiyon ortamına eklenir ve biyokütle ile karıştırılır, bu da ısıtma işleminin verimliliğini önemli
ölçüde artırır. Daha önceki araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, mikrodalga destekli piroliz teknolojisi
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hala gelişimin çok erken bir aşamasında olduğu görülmektedir. Özellikle basit ve hızlı bir ısıtma sistemine
sahip olmak büyük ölçekli uygulamalarda avantaj olarak görülmektedir. Öte yandan homojen bir sıcaklık
dağılımı elde etmek için hammadde taneciklerinin homojen ve toz halinde olması gerekir. Aşırı ikincil reaksiyonlardan kaçınmak için piroliz sırasında oluşan buharlar reaktörden hızla uzaklaştırılmalıdır (Gholizadeh
ve ark., 2020).

Şekil 33. Laboratuvar ölçekli bir mikrodalga destekli piroliz sistemi (Lam ve ark., 2017’den uyarlanmıştır)

2.5.5.2.10. Güneş Enerjisi Destekli Reaktörler
Güneş destekli piroliz süreci (Şekil 34), biyokütle pirolizi için nispeten yeni bir araştırma alanıdır. Geleneksel biyokütle piroliz işlemleriyle karşılaştırıldığında, güneş destekli piroliz işlemi, güneş enerjisini doğrudan
piroliz için gereken ısıya dönüştürerek yenilenebilir enerjinin kullanılmasını sağlar. Güneş destekli piroliz
sistemlerinde, güneş radyasyonu önce Fresnel lens ve parabolik oluklar gibi bazı özel güneş yoğunlaştırıcıları tarafından toplanır ve konsantre edilir. Bu konsantre enerji daha sonra piroliz reaktörünü ısıtmak için
kullanılır. Güneş enerjisi destekli ısıtma yöntemi ile biyokütlenin pirolizi için 2000 °C’ye kadar yüksek bir
ısıtma sıcaklığı ve 5−450 °C/s aralığında bir ısıtma hızı kullanılabilir. Güneş enerjisi destekli sistemlerde
yüksek sıcaklıklar ve hızlı ısıtma oranları elde edebilmek, biyokütlenin gaz halindeki ürünlere dönüşümünü
arttırmaktadır. Ancak güneş enerjisi destekli sistemlerin sıcaklık ve ısıtma hızlarının üst limitleri, kullanılan
güneş yoğunlaştırıcı tiplerine bağlı olarak değişmektedir (Wang ve ark., 2020).
Piroliz reaktörlerini ısıtmak için güneş enerjisinin kullanımı uzun süredir araştırılsa da endüstriyel ölçekte
başarılı bir uygulama henüz sağlanamamıştır. Güneş yoğunlaştırıcıların tipi ve piroliz reaktörünün tasarımı
bu alandaki en kritik konular olarak görünmektedir. Reaktörler piroliz sistemlerinin en önemli parçası olduğundan, piroliz reaksiyonu için gereken ısıyı biyokütleye verimli bir şekilde aktaracak uygun bir tasarıma
sahip olmalıdırlar. Bu sistemlerde güneş enerjisi tek başına veya diğer ısıtma kaynakları ile kombine edilerek
piroliz reaktörünü ısıtmak için kullanılabilir. Yenilenebilir enerji, yenilenebilir bir kaynaktan minimum ısıtma maliyeti ile üretildiğinden, güneş enerjisi destekli ısıtma yöntemi enerji açısından oldukça verimli ve ilgi
çekicidir (Joardder ve ark., 2017). Genel olarak güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri doğrudan ısıtmalı sistem
ve dolaylı ısıtmalı sistem olarak sınıflandırılabilir. Doğrudan ısıtılan sistemlerde güneş radyasyonu doğrudan
piroliz reaktörüne yansıtılırken, dolaylı olarak ısıtılan sistemde güneş radyasyonu opak bir yüzey ile reaktör
yüzeyine yansıtılır (Yadav ve Banerjee, 2016). Güneş enerjisi destekli piroliz sistemleri sadece laboratuvar
ölçekli deneysel projeler olarak yürütülmekte ve henüz büyük ölçekli bir endüstriyel uygulama bildirilmemiştir. Bununla birlikte, biyokütle pirolizi için etkili bir hızlı ısıtma kaynağı olarak güneş enerjisini kullanan
büyük sistemlerin tasarlanması için çeşitli laboratuvar çalışmaları da mevcuttur (Joardder ve ark., 2017).
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Şekil 34. Güneş enerjisi destekli bazı reaktör sistemi tasarımları (Joardder, 2017’den uyarlanmıştır)

2.6. Biyoyakıtlar

Biyoyakıtlar; hayvan ve odunsu/odunsu olmayan bitki atık/artıklarından, kentsel, endüstriyel veya tarımsal
işletmelerden elde edilen atıklardan biyokimyasal, fizikokimyasal ya da termokimyasal yöntemlerle elde
edilen gaz, sıvı ve katı yakıtlardır. Kullanılan hammadde ve elde edilmesi istenen son ürün tercihine göre,
biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemi belirlenmektedir. Biyoyakıtlar, son yirmi yılda, fosil enerjinin tükenebilir ve çevreye zararlı olduğu konusunda bilinçlenmenin artmasıyla birlikte önem kazanmıştır. Özellikle,
günümüzde çok kullanılan fosil enerji kaynaklarına alternatif oluşturması, yerli üretimle elde edilebilmesi ve
temiz enerji kaynağı olması nedeniyle, bu konuda yapılan çalışmalar da gün geçtikçe artmaktadır.
Bu yakıtlardan biyogaz, organik materyallerin havasız ortamda, mikroorganizmalar tarafından dönüşüme
uğratılması sonucu elde edilen ve doğalgaza alternatif olarak gösterilen bir biyoyakıttır. Bunun yanı sıra,
ulaşım sektöründe oldukça yoğun kullanılan dizel yakıta alternatif olarak, yağlı tohumlu bitkiler veya bitkisel/hayvansal atık yağlardan esterleşme ile elde edilen biyodizel karşımıza çıkmaktadır. Biyoetanol ise,
karbohidrat içeren materyallerin mikroorganizmalarca kullanılarak dönüşüme uğraması sonucu elde edilen,
benzine alternatif bir yakıt türüdür. Bunların yanı sıra termal proseslerden elde edilen gaz ve sıvı yakıtlar ile
biyokömür gibi ürünlerin de kullanım alanları oldukça geniştir (McLaughlin et al. 1996). Biyoyakıtlara olan
ilginin artmasının nedenleri aşağıdaki gibi gruplandırılabilir;
• Bitki yetiştiriciliği ve dönüşüm yöntemleri gibi konularda teknolojik gelişmelerin artması: Biyoyakıt
üretiminde kullanılacak hammaddenin daha düşük maliyet ile temin edilebilmesini ve daha yüksek
verimle dönüşüme uğratılabilmesini sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, düşük maliyet ile elde edilen
hammaddenin yüksek verimle biyoyakıta dönüştürülmesi durumunda ortaya çıkacak toplam maliyet,
günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil enerji kaynakları ile rekabet edebilecek konuma gelebilecektir. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle birlikte, proseslerden tek bir ürün yerine birden fazla çoklu
ürün elde etmek de mümkün olacaktır.
• Tarım sektörünün gelişmesi: Biyoyakıtların üretimi için kullanılacak hammaddenin, birim maliyeti ile
üretim ve tedarik zincirine yönelik ulusal düzenlemeler yapılmaktadır. Ülkelerin iklim, topografik ve
coğrafi koşullarına göre tarım, orman ve hayvan yetiştiriciliği faaliyetleri de farklılık göstermektedir.
Ancak, her bölgeye uygun hammadde üretimine yönelik yetiştiriciliğin teşviki ve elde edilen ürün
için alım garantisinin uygulanmasına bağlı olarak tarım sektöründe istihdam ve üretimin artmasının
yanı sıra yerel ekonominin de iyileşmesi beklenmektedir.
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• Küresel iklim değişikliği: Fosil yakıt kullanımına bağlı olarak insan kaynaklı sera gazları, her geçen gün artarak atmosfere salınmaktadır. Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi küresel ölçekte karşımıza çıkan sorunlara yönelik olarak ülkeler, sürdürülebilirlik konusunda yaptıkları
çalışmalar ve öngörüleri ışığında, sera gazı emisyonlarının azaltılması açısından yükümlülükler ve
yaptırımlar belirlemişlerdir. Biyoyakıtların kullanılmasıyla, özellikle sera gazları içerisinde büyük
paya sahip olan karbondioksitin (CO2) azaltılabileceği bilinmektedir. Özellikle bitkilerden elde edilen
biyoyakıtların yanması sonucu açığa çıkan CO2, bitkinin kendi fotosentetik döngüsünde atmosfere
saldığı CO2 olarak ele alınmaktadır. Bu durumda, bitkiler tarafından salınan CO2 tekrar fotosentezde
kullanılacak, böylece atmosferdeki CO2 miktarı sabit kalacak ve herhangi bir artış söz konusu olmayacaktır (McKendry, 2002).
Katı, sıvı ve gaz halindeki biyoyakıtlar son yıllarda yoğun bir şekilde araştırılmış, üretilmiştir ve kullanılmıştır. Biyoenerji, insanlığın ateşi keşfinden beri yemek pişirmek, ısınmak ve aydınlanmak için kullanılmaktadır. Karasal bitkiler tarafından yıllık olarak üretilen biyokütle kaynaklarının potansiyel enerjisi, mevcut küresel enerji talebinden 3-4 kat daha fazladır. Katı biyoyakıtlar arasında yakacak odun, odun yongaları, odun
peletleri ve odun kömürü bulunur. Küresel yakacak odun ve odun kömürü tüketimi nispeten sabit kalmıştır,
ancak son on yılda elektrik (biyo-elektrik) üretimi ve konut ısıtmaları için odun yongaları ve odun peletlerinin kullanımı iki katına çıkmıştır ve gelecekte istikrarlı bir şekilde artacaktır. Lignoselülozik malzemelerden
biyoetanolün ticari üretimi oldukça yeni bir yöntemdir ve ağırlıklı olarak gıda ürünlerinden 22 milyar galonluk yıllık arza sahiptir. Yağlı tohumlardan elde edilen biyodizel, yeni hammadde gelişimine bağlı olarak
artışla birlikte, 5670 milyon galon/yıl üretim kapasitesine ulaşmıştır. Piroliz yağı gibi yakıtlar uygun maliyetli dönüşüm ve iyileştirme zorlukları ile karşı karşıya olup geliştirme aşamasındadır. Gaz biyoyakıtlardan
biyogaz organik atıklardan anaerobik bozunma ile üretilmekte olup, mevcut doğal gaz tüketiminin %25’ini
yerinden etme potansiyeli ile Avrupa ve Çin’de hızla artmaktadır. Buna karşılık, odunsu biyokütlenin gazlaştırılmasından elde edilen sentez gazı üretimi, maliyet açısından rekabetçi değildir ve bu nedenle, uygulaması
kısıtlı kalmaktadır (Guo ve ark., 2015).
Biyokütle kaynakları, birincil, ikincil ve üçüncül biyokütle kaynaklarını içerir. Birincil biyokütle kaynakları
doğrudan fotosentez ile üretilir ve doğrudan araziden alınır. Bunlar çok yıllık kısa rotasyonlu odunsu ürünler ve otsu ekinler, yağlı bitkilerin tohumları ve tarımsal ürünlerin ve orman ağaçlarının toplanmasından
kaynaklanan artıklar (ör. buğday samanı, mısır sapı ve üst kısımlar, dallar ve ağaç kabuğu) içerirler. İkincil
biyokütle kaynakları, birincil biyokütle kaynaklarının fiziksel olarak (ör. odun testere talaşı), kimyasal olarak
(ör. kağıt hamuru işlemlerinden elde edilen siyah likör) veya biyolojik olarak (ör. hayvanların gübre üretimi)
işlenmesinden kaynaklanmaktadır. Üçüncül biyokütle kaynakları, hayvansal yağlar ve gresler, kullanılmış
bitkisel yağlar, ambalaj atıkları ve inşaat ve yıkım kalıntıları dahil olmak üzere tüketici sonrası kalan atıklardır. Biyoyakıt, ağırlıklı olarak bu biyokütle bazlı hammaddelerden elde edilen katı, sıvı veya gaz yakıtlar
olarak tanımlanabilir (Dutta ve ark., 2014). Farklı nesillere ait sıvı biyoyakıtların üretiminde kullanılan temel
hammaddeler, metotlar ve son ürünler Tablo 10’da verilmiştir. Ayrıca her bir nesile ait bazı avantajlar ve
sınırlamalar ise Tablo 11’de sıralanmıştır.
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Tablo 10. Farklı sıvı biyoyakıt nesilleri için anahtar bilgiler ve örnekler
(Naik ve ark., 2010; Lü ve ark., 2011; Dutta ve ark., 2014; Alam ve ark., 2015; Aro, 2016’dan uyarlanmıştır)
Nesiller

Birinci

Tipik
Biyoyakıt
Örneği

Hammadde

Üretim/Dönüşüm
Yöntemi

Katalizör/Enzim/
Mikroorganizma

Yan ürün/
Kalıntı

Biyodizel

Bitkisel yağlar
(ör. Kolza, Kanola,
Palmiye)

- Yağ ekstraksiyonu

NaOH, KOH, Lipaz

Gliserin, Tohum
posası

Bol miktarda
karbonhidrat
içeren bitkiler
(ör. Mısır, Şeker
Kamışı)

-Şeker ekstraksiyonu

Amilaz, Pullulanaz,
Glukoamilaz, Maya
(Saccharomyces
spp.), Bakteriler
(Zymomonas spp.)

Kurutulmuş
Damıtık Tahıl
Çözünürleri
(DDGS)

Lignoselülozik
biyokütle
(ör. Saman, Orman
kalıntıları)

-Piroliz

Lignoselülozik
biyokütle
(ör. Saman, Orman
kalıntıları)

- Gazlaştırma
Demir katalizörleri,
(Sentez gazı üretimi) Kobalt katalizörleri

Lignoselüloziklerin
asit hidrolizinden
elde edilen sulu
şekerler

Sulu faz işlemesi:

Biyoetanol

Biyo-yağ

Benzin, Mazot

İkinci

Sıvı
Hidrokarbonlar
(Alkanlar)

- Transesterifikasyon

-Enzimatik hidroliz
-Sakkarifikasyon
-Fermantasyon

-Katalitik iyileştirme

Zeolitler, İyon
Biyokömür,
değiştirme reçineleri, Yoğunlaşmayan
Alüminyum silikat
gazlar
(ör., CH4, H2)

- Fischer-Tropsch
(FT) sentezi
- Dehidrasyon
- Aldol Yoğunlaşması
- Hidrojenasyon

Mineral ve organik
asitler,

Kül, Partiküller,
Katran, Azot
ve Sülfür
bileşikleri
Lignin türevleri

Organokatalizör
tuzlar,
Katı asitler,
Bazlar,
Metal katalizörler
(Pd, Pt, Ni, Ru)

Biyoetanol

Lignoselüloziklerin
ön muamele ve asit
hidrolizinden elde
edilen şekerler

- Fermantasyon

Maya
(Saccharomyces
spp.), Bakteriler
(Zymomonas spp.)

Lignin türevleri

Biyodizel

Yosun bazlı yağlar

- Yağ ekstraksiyonu

NaOH, KOH, Lipaz

Gliserin,

- Transesterifikasyon

Üçüncü

Hayvan yemi
Etanol

Sentez Gazı

- Fermantasyon

Genetik olarak
değiştirilmiş
Clostridium spp.

Biyokütle

Bütanol

Güneş ışığı,
CO2, H2O

- Fotosentez

Genetik olarak
değiştirilmiş S.
elongatus

Biyokütle

Biyodizel

Yüksek verimli
yosun bazlı yağlar

- Yağ ekstraksiyonu

Genetik olarak
değiştirilmiş
ökaryotik
mikroalgler

Biyokütle

Dördüncü
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- Transesterifikasyon

Tablo 11. Farklı biyoyakıt nesillerinin avantajları ve sınırlamaları (Dutta ve ark., 2014’ten uyarlanmıştır)

Nesiller

Avantajlar

Sınırlamalar

Birinci

Sera gazı tasarrufu
Basit ve düşük maliyetli
dönüşüm teknolojisi

Düşük verim
Bitkileri yetiştirmek için geniş
bir ekilebilir arazi gerekliliğinden
kaynaklı gıda krizi

İkinci

Sera gazı tasarrufu
Gıda atıklarının hammadde
olarak kullanımı
Gıda bitkileri ile rekabeti yok
Enerji bitkileri yetiştirmek
için tarıma elverişsiz arazinin
kullanımı

Lignoselülozik hammaddenin pahalı
ön muamelesi
Biyokütlenin yakıta ekonomik olarak
dönüştürülmesi için son derece
gelişmiş bir teknolojinin geliştirilmesi
gerekliliği

Üçüncü

Kolay yetiştirme
Yüksek büyüme oranı
Gıda bitkileri ile rekabeti yok
Çok yönlülük: atık su ve
deniz suyu kullanımı

Alglerin ekimi için daha fazla enerji
tüketimi (karıştırma, filtrasyon,
santrifüj vb. için),
Düşük lipit içeriği veya açık havuz
sisteminde biyokütle kontaminasyon
problemi
Foto-biyoreaktörün yüksek maliyeti

Dördüncü

Yüksek lipit içeren algler ile
yüksek verim
Daha fazla CO2 yakalama
yeteneği
Yüksek üretim oranı

İlk yatırım maliyeti yüksek
Araştırmalar başlangıç aşamasında

Sıvı yakıtlar, mevcut yol, demiryolu ve havacılık taşımacılık ağının yanı sıra motor ve türbin elektrik jeneratörlerinde de kullanılabilir. Katı ve gaz yakıtlar, doğrudan veya dolaylı türbin donanımlı enerji tesislerinden,
elektrik enerjisi üretimi için kullanılabilir. Kimyasal ürünler, üretilen tüm organik maddelerden de elde edilebilir. Ek olarak, güç ve kimyasallar, bitkisel kaynaklı endüstriyel, ticari veya kentsel atıkların veya tarımsal
veya ormansal artıkların kullanımından elde edilebilir. Bununla birlikte, ön muamele, üretim ve arıtma prosesleri, hammadde tipine, kullanılan teknolojiye ve istenen yakıt tipine bağlı olarak büyük ölçüde farklılık
göstermektedir. Bu nedenle, anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için biyoyakıtlar, şu anda birinci nesilden
dördüncü nesile dört farklı grupta sınıflandırılmaktadır (Dutta ve ark., 2014).
Biyodizel, biyoetanol, biyobütanol ve biyogaz gibi ilk nesil biyoyakıtlar, bitkisel yağların ekstraksiyonu
ve bol miktarda karbonhidrat içeren bitkilerin hidroliz işlemlerini takiben sırasıyla transesterifikasyon, fermantasyon, Aseton-Bütanol-Etanol (ABE) fermantasyonu ve anaerobik bozunma yoluyla elde edilmiştir.
Bununla birlikte, biyodizel ve biyoetanol, besin zinciri üzerindeki doğrudan etkileri nedeniyle sürdürülemez
olarak görülmüş ve bazı bilimsel topluluklar tarafından eleştirilmiştir. İkinci nesil biyoyakıtlar çoğunlukla
çok düşük veya sıfır kalıntı ile termokimyasal süreçler kullanılarak gıda olmayan tarımsal ve ormansal lignoselüloziklerden üretilmişlerdir. Biyoalkoller, pirolitik yağlar, Fischer-Tropsch yakıtları, biyohidrojen ve
sıvı alkanlar bu jenerasyonun birkaç önemli örneğidir (Naik ve ark., 2010). Biyodizel ve bütanol gibi üçüncü
nesil biyoyakıtlar, önemli bir lipit içeriğine sahip olan ve son yıllarda yenilebilir yağlı tohumlara ve tarımsal
enerji bitkilerine karşı büyük bir rakip olan mikroalglerden elde edilen yakıtlardır. Alg türüne bağlı olarak,
biyoyakıt üretimine ek olarak, farklı sanayi sektörleri için besin maddeleri (hayvan, balık vb.), ilaç katkı
maddeleri, kozmetik ve parfüm ürünleri gibi değerli bileşikler de elde edilebilmektedir (Alam ve ark., 2015).
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Son zamanlarda bilim adamları, biyoyakıt alanında yeni bir bakış açısı yaratan dördüncü nesil biyoyakıtlara
(yani, fotobiyolojik güneş yakıtları, elektroyakıtlar) odaklanmaktadır. Buradaki bakış açısı, biyolojik sistemlerin, mikroorganizmaların üretkenliğini arttırmak için, metabolik mühendislik teknikleriyle genetik olarak
değiştirilebildiği “sentetik biyoloji” adı verilen yeni bir kavram üzerinde kurulmuştur. Genetiği değiştirilmiş
mikroplar, ışık, su ve CO2 gibi sonsuz hammaddeleri dördüncü nesil biyoyakıtlara dönüştürebilir. Örneğin,
genetik olarak modifiye edilmiş siyanobakteriler, H2, etanol, izobütanol, izopren, laktik asit gibi çeşitli biyoyakıtlar ve katma değerli kimyasallar üretebilmektedir. Fermentatif metabolizma yollarıyla ilgili çeşitli
genlerin siyanobakterilere transferi, doğrudan güneş ışığı ve Calvin-Benson döngüsü ara maddelerinden dördüncü nesil biyoyakıt elde edilmesini mümkün kılmaktadır (Lü ve ark., 2011).
Günümüzde, ilk nesil biyoyakıtların çoğu, şekerler, yağlar ve selüloz gibi enerji değeri olan moleküller içeren tahıl bitkilerinden üretilmektedir. Bunlar sadece sınırlı biyoyakıt verimi sağlarlar ve gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle günümüzde farklı ulaştırma sektörleri için biyoyakıtların kalitesini
ve dönüşüm teknolojilerinin performansını artırmanın yanı sıra maliyetleri düşürerek için ileri biyoyakıtların
üretimini hızlandırmaya, yeni gıda dışı hammaddeleri tanımlamaya ve geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.
İkinci nesil biyoyakıtlar, lignoselülozik gıda dışı malzemelerin hammaddelerinden biyoyakıt üretiminde bir
gelişme eğilimindedir. Fakat bu alanda ikinci nesil biyokütleden yakıtlara dönüştürülebilecek yenilenebilir
karbon ve hidrojen miktarını en üst düzeye çıkarmak için yeni araştırmalar gerekmektedir. Üçüncü nesil
biyoyakıtlar algal biyokütle üretimine dayanmaktadır. Bu nesil günümüzde ürün verimini arttırma ve yakıt
olmayan bileşenleri uzaklaştırmada ayırma süreçlerini geliştirmenin yanı sıra üretim maliyetlerini daha da
azaltmak için kapsamlı araştırma altında bulunmaktadır (Naik ve ark., 2010; Dutta ve ark., 2014).
Dördüncü nesil biyoyakıtların biyoyakıt alanında temel atılımlar getirmesi bekleniyor. Bu tür biyoyakıtların
üretimi için teknoloji, gelişmekte olan bir alan olup, güneş enerjisinin tükenmez, ucuz ve yaygın olarak temin
edilebilen hammaddeleri kullanarak doğrudan yakıta dönüştürmesine dayanmaktadır. Bunun ise böyle bir
değişim için uygun bir teknoloji olan sentetik biyolojinin devrimci gelişimi yoluyla gerçekleşmesi bekleniyor. Sentetik biyoloji alanı henüz emekleme aşamasındadır ve şimdiye kadar sadece birkaç gerçek örnek
yayınlanmıştır. Başarılı bir ilerleme için, yeni-doğaya doğru çözümler keşfetmeli ve güneş enerjisinin yakıta
verimli ve doğrudan dönüşümü için sentetik yaşam fabrikaları ve tasarımcı mikroorganizmalar oluşturulmalıdır. Benzer şekilde, metabolik olarak tasarlanmış mikrobiyal yakıt üretim yolları (elektro-biyoyakıtlar) ile
fotovoltaik veya inorganik su ayırma katalizörleri kombinasyonu, sıvı yakıtların verimli üretimi ve depolanması için güçlü bir gelişmekte olan teknolojidir (Aro, 2016).
2.6.1. Biyoetanol
Etanol üretimi süreci kullanılan hammaddelerin tiplerine bağlıdır. Genel olarak, etanol üretiminde üç ana
adım vardır: (1) mayalanabilir şekerler içeren solüsyon elde edilmesi, (2) fermantasyon ile şekerlerin etanole
dönüştürülmesi ve (3) etanol ayırma ve saflaştırma (genellikle damıtma-arıtma-dehidrasyon ile). Hammaddeler genellikle boyutunu azaltmak ve sonraki işlemleri kolaylaştırmak için ön işlemden geçirilir. Daha sonra, hemiselüloz ve selüloz fermente edilebilir şekerler için hidrolize edilecektir. Mayalar bu şekerleri etanole
dönüştürürler. Ayırma teknolojileri, yakıt olarak kullanılabilmeden önce etanolü saflaştırmak için kullanılır
(Azhar ve ark., 2017).
Biyoetanol, aşağıdaki biyokimyasal reaksiyonların dahil olduğu fermantasyon süreci ile oluşmaktadır:

(C6H10O5)n (nişasta, selüloz, şeker) + nH2O → nC6H12O6 (glikoz, fruktoz)

(C5H8O4)n (hemiselüloz) + nH2O → nC5H10O5 (ksiloz, mannoz, arabinoz, vb.)
C6H12O6 → 2CH3CH2OH (etanol) + 2CO2

C5H10O5 → 5CH3CH2OH (etanol) + 5CO2
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Fermantasyon işlemi etanol üretmek için herhangi bir şeker içeren materyal kullanabilir. Yani teorik olarak,
tüm bitki materyalleri, hücre duvarlarını oluşturmak için birbiri ile örülen üç ana yapı bileşiği selüloz, hemiselüloz ve lignini içerdiğinden biyoetanol üretmek için kullanılabilir. Bununla birlikte bu üç bileşenlerin
lifsi örgü yapısını açmak ve selüloz ve hemiselülozu yukardaki basit şekerlere depolimerize etmek oldukça
zordur. Bu nedenle lignoselülozik maddeleri basit şekerlere dönüştürmek için etkili bir ön muamele işlemi
geliştirmek üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu tür yöntemle elde edilen etanol ikinci nesil biyoetanol olarak sınıflandırılmakta olup ilerleyen bölümlerde açıklanacaktı (Lin ve Tanaka, 2006).
Biyoetanol üretimi sırasında hammaddeye ve dönüştürme teknolojisine bağlı olarak bir veya daha fazla adım
birleştirilebilir. Biyokütle, etanol üretim tesisine ulaştığında, erken fermantasyon ve bakteriyel kontaminasyonun önlenmesi için şartlandırılmış bir depoda depolanır. Ön işlem sırasında, karbonhidratlar ekstrakte
edilir veya daha fazla ekstraksiyon için daha erişilebilir hale getirilir. Bu aşamada, mevcut şekerlerin miktarları, kullanılan biyokütle ve ön muameleye dayanır. Hidroliz reaksiyonları veya diğer teknikler ile basit
şekerler haline dönüştürmek için liflerin büyük bir kısmı kalabilir. Hidrolizat, mayalar, besinler ve diğer bileşenler, üretim işleminin başlangıcında fermantasyona eklenir. Beslemeli bir üretim işleminde, fermantasyon
ilerledikçe bir veya daha fazla ekleme yapılabilir. Malzemelerin sürekli olarak beslendiği ve fermantasyon
tanklarından çıkan ürünlerin uzaklaştırıldığı sürekli süreçler de kullanılır. Verimli süreçlerde, aktivitelerini
geliştirmek ve fermantasyon verimliliğini artırmak için mayaların hücre yoğunlukları geri dönüştürülmesi
veya hareketsizleştirilmesiyle (immobilize edilmesi) yüksek hale getirilebilir (Vohra ve ark., 2014).
Şekil 35’te genel hatlarıyla farklı hammadde kaynaklarından biyoetanol üretiminin akış şeması verilmiştir.
Şekilde görülen proseslerin hepsi benzer fermantasyon ve etanol geri kazanım işlemlerine sahiptir, ancak
şekerleri serbest bırakmak ve farklı yan ürünleri üretmek için farklı yaklaşımlar kullanırlar. Şeker doğrudan
şeker kamışından ekstrakte edilebilir ve atık küspe, ekstraksiyon, etanol üretimi ve geri kazanım işlemleri
için enerjini sağlamak amacı ile bir kazan yakıtı olarak kullanılır (Vohra ve ark., 2014).
Bir kuru mısır işleme tesisinde, mısır öğütülür ve etanole dönüşmek üzere nişastayı şekere hidrolize etmek
için enzimler ve ısı eklenir; mısırdaki yağ, protein ve lif ise fermantasyondan sonra kurutulmuş damıtık tahıl
çözünürleri (DDGS) olarak bilinen bir hayvan yemi olarak geri kazanılır. Yaş işlemde, yiyecek ve hayvan
yemi olmak üzere değerlendirmek için mısır yağı, mısır glüteni unu (CGM) ve mısır glüteni yemini (CGF)
ilk olarak ayrılır ve daha sonra nişasta, fermantasyon için şekerlere hidrolize edilebilir. Selülozik biyokütle
için, ısı ve asitler veya enzimler, etanolün fermente edilebilen şekerlerini serbest bırakmak için hemiselüloz
ve selüloz kısımlarını hidrolize eder ve lignin ve diğer kalan fraksiyonlar, dönüşüm aşaması için proses ısısını ve elektriği sağlamak üzere yakılabilir (Cleveland, ve ark., 2004).
Fermantasyon reaksiyonları 25 °C ila 30 °C arasındaki sıcaklıklarda gerçekleşir ve hidrolizatın, hücre yoğunluğunun, fizyolojik aktivitenin ve maya türlerinin bileşimine bağlı olarak 6 saat ile 72 saat arasında sürer.
Elde edilen ürün tipik olarak hacim bazında %8-14 etanol içerir. Bu son konsantrasyonun üstünde, mayaların
aktivitelerini azaltan inhibisyon meydana gelebilir. Damıtma aşaması, %95,5 alkol ve %4,5 sudan oluşan
“sulu” azeotropik bir karışım veya sulu etanol %99,6 alkol ve %0,4 su içeren “susuz” etanol elde etmek
için susuzlaştırılır. Distilasyon kolonundan geriye kalan ve “şilempe” diye bilinen kalıntı proses buharı ve
elektriği üretmek için buharlaştırılabilir, hayvan yemi olarak değerlendirilebilir veya gübre ve diğer değerli
bileşiklerin üretiminde kullanılabilir (Wyman, 2004).
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Şekil 35. Şeker kamışı, mısır ve selülozik biyokütleden etanol üretiminin şematik gösterimi
(CGM: mısır glüteni unu, CGF: mısır glüteni yemi) (Vohra ve ark., 2014’ten uyarlanmıştır)

Biyoetanol yaygın olarak şeker içeren tarımsal hammaddeden üretilir. Şekerler (ör., şeker kamışı, melas,
şeker pancarı ve meyvelerden), etanol üretmek için maya kullanılarak doğrudan fermente edilebilir. Şeker
kamışı gibi şekerli materyallerinin fermantasyon için kullanıldığı durumlarda, öğütme, ön-muamele, hidroliz
ve detoksifikasyon gibi işlemlerin gerekli olmadığı belirtilmelidir. Nişastalı malzemelerden mayalanabilir
şekerin üretilmesi için, öğütme, sıvılaştırma ve sakkarifikasyon gibi işlemler kullanılır; ancak lignoselülozik materyal durumunda öğütme, ön muamele ve hidroliz gereklidir. Ayrıca, biyoreaktörlere toksik bir alt
tabaka beslenmedikçe detoksifikasyon birimi her zaman dikkate alınmaz. Fermente şekerleri elde etmek için
fermantasyon işlemlerinden önce gelen aşama, basit şeker, nişasta veya lignoselülozik malzemeden etanol
üretim süreçleri arasındaki temel farktır (Mussatto ve ark., 2010).
2.6.1.1. Biyoetanolün Yakıt Özellikleri
Pratik olarak, alkol ailesinin herhangi bir organik molekülü, bir yakıt olarak kullanılabilir. Bununla birlikte,
sadece metanol ve biyoetanol yakıtları, içten yanmalı motorlar için teknik ve ekonomik olarak uygundur.
Biyoetanol muadili olduğu benzine kıyasla daha yüksek oktan sayısına, daha geniş yanıcılık sınırlarına, daha
yüksek alev hızlarına ve daha yüksek buharlaşma ısısına sahiptir. Bu özellikler, bir içten yanmalı motorda
benzine kıyasla teorik olarak daha fazla verimlilik sağlayan, daha yüksek sıkıştırma oranı, daha kısa yanma
süresi ve motorun daha az yağ yakması gibi avantajlar sunmaktadır. Bir yakıt olarak biyoetanolün dezavantajları ise benzinden daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olması (benzinin sahip olduğu enerjinin %66’sı),
aşındırıcılığı, düşük alev parlaklığı, düşük buhar basıncı, su ile karışa bilirlik ve ekosistemler için zehir etkisi
sayılabilir. Etanolün bazı yakıt özelliklerinin benzin ile kıyası Tablo 12’de verilmiştir (Balat, M., 2011).
Etanol, %35 oksijen içeren ve yanma sonucu partikül ve NOx emisyonlarını azaltan önemsenmeyecek miktarda sülfür barındıran oksijenli bir yakıttır. Etanol sıkışma oranını arttıran ve daha az CO2 emisyon sağlayan
(yaklaşık %80 oranında) 108 civarında bir oktan sayısına sahiptir. Oktan sayısı benzin kalitesinin bir ölçüsüdür ve silindir vurmasını yol açan erken ateşlemenin önlenmesi için önemlidir. İçten yanmalı motorlarda
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daha yüksek oktan sayısı tercih edilir. Biyoetanol gibi bir oksijenli yakıt makul bir anti-vurma değeri sağlar.
Ayrıca, oksijen içerdiğinden, yakıt yanması daha verimlidir, egzoz gazlarındaki hidrokarbonları ve partikülleri azaltır. Bir yakıtın tamamen yanması, stokiyometrik oksijen miktarını gerektirir. Bununla birlikte, genellikle yanma için stokiyometrik oksijen miktarı yeterli değildir. Bu nedenle bir yakıtın oksijen içeriği yanma
verimliliğini artırır (Morone ve Cottoni, 2016).
Tablo 12. Etanol ve benzinin fiziksel ve kimyasal özellikleri (Alma ve Salan, 2017’den uyarlanmıştır)

Özellik
Molekül ağırlığı (g/mol)

Etanol (C2H5OH)

Benzin (C4-C12)

46

105-114

Özgül ağırlık (g/cm3)

0,79

0,74

Isıl değer (MJ/kg)

26,8

43,89

Viskozite (cp)

1,20

0,56

Parlama noktası (°C)

13-14

(-43)-(-45)

Akma noktası (°C)

-117,3

-40

Kaynama noktası (°C)

78,4

27-245

Otomatik ateşleme sıcaklığı (°C)

360

250-460

Oktan Sayısı

109

97

9

14,7

840

305

Stokiyometrik hava / yakıt oranı
Buharlaşma ısısı (kJ/kg)

Biyoetanolün enerji verimi, benzinden yaklaşık üçte bir oranında daha düşüktür. Bir litre etanol, sadece yaklaşık 0,65 litre benzin ile ikame edilir. Bu, benzin ve etanolün farklı kalori değerlerinden kaynaklanmaktadır.
Saf bir yakıt olarak (veya bir E-85 karışımı olarak) depolandığında, benzinden daha düşük bir buhar basıncına sahiptir ve bu nedenle daha az buharlaşmalı emisyona sahip olacaktır. Soğuk iklimlerde, saf etanolün
düşük buhar basıncı soğuk başlatma sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle soğuk iklimlerde etanol, benzinle
karıştırılır (E85). Bunun aksine, etanolün benzin içindeki düşük seviyeli karışımları, etanolün eklendiği baz
benzinin buhar basıncını yükseltmeye eğilimlidir. Etanol, benzinle yaklaşık yüzde 40’a kadar harmanlandığında, iki yakıt bir arada, kendi başına olduğundan daha yüksek buharlaşmalı emisyonlara sahiptir (Ruts ve
Janssen, 2007).
Biyoetanol benzinle karıştırılabilir ve E5’ten (%5 etanol ve %95 benzin) E100’e (%100 etanol) etanol içeriğine göre sınıflandırılabilir. Bunların yakıt olarak kullanımı, normal benzinle karşılaştırıldığında net sera gazı
emisyonlarında %87’den %96’ya kadar tasarruf edilmesini sağlar. Biyoetanol esas olarak araba motorlarında
kullanılır, ancak traktör, uçak ve teknelerde de kullanılabilir. Esnek yakıtlı araçlarda kullanılabilen biyoetanol önemli ölçüde düşük donma noktası nedeniyle, bir jet yakıtı olarak kullanılamaz. Saf biyoetanol (E100)
yaklaşık benzinin %66,67’si kadar enerji yoğunluğuna ve 1,5 galon-benzin eşdeğerliğine (GBE) sahipken,
E85 karışımı 1,39 GBE’ne ulaşmaktadır (Morone ve Cottoni, 2016). Biyoetanol en yaygın olarak, E10 olarak
bilinen “gasohol” diye adlandırılan yapıda ve %10 biyoetanol ve %90 benzin karışımında kullanılmaktadır.
Biyoetanol, Avrupa Birliği (AB) EN 228 kalite standardı altında %5’lik bir karışım olarak kullanılabilir.
Bu karışım motorun değiştirilmesini gerektirmez ve araç garantisi kapsamındadır. Motor modifikasyonu ile
biyoetanol örneğin E85 gibi daha yüksek seviyelerde kullanılabilir (Balat, 2009).
Yaşam döngüsü temelinde, tüm biyoyakıtlar çevresel faydalar açısından eşit değildir. Biyoyakıtlar yaşam
döngüsü esasına göre benzin kullanımına kıyasla daha düşük sera gazı emisyonlarını göstermektedir. Ancak
mısır bazlı biyoetanol, sera gazı emisyonlarını benzinle karşılaştırıldığında sadece %18 azalttığı için oldukça
sınırlı faydalar sunmaktadır. Buna karşılık, şeker kamışı ve selülozik biyoetanol, neredeyse %90 oranında daha düşük emisyonlar sağlamaktadır. Çalışmalar, mısır kökenli biyoetanolün, üretilmesinde tüketilenin
enerjinin %20-30 oranından daha fazla enerji (fosil yakıt enerjisi bazında) verdiğini göstermiştir. Öte yandan,
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şeker kamışı ve selülozik biyoetanol, bunları üretmek için kullanılan fosil enerjiye değen dokuz kat yenilenebilir enerji sunabilmektedir (Balat, 2011).
2.6.2. Biyodizel
Günümüze kadar hidrokarbon bazlı dizel yakıtların özelliklerine ve performansına yaklaşan bitkisel yağ
türevleri geliştirmek için önemli çabalar sarf edilmiştir. Dizel yakıtların yerine trigliseritlerin kullanılmasıyla
ilgili problemler çoğunlukla yüksek viskoziteleri, düşük volatilite ve çoklu doymamış karakterleri ile ilişkilidir. Bu problemler seyreltme/karıştırma, mikro-emülsifikasyon, piroliz ve transesterifikasyon gibi dört teknik kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Tüm bu teknikler arasında transesterifikasyon en iyi seçenek olarak
görünmektedir, çünkü yağ asidi esterlerinin fiziksel özellikleri dizel yakıtın özelliklerine oldukça yakındır ve
işlem nispeten basittir (Balat ve Balat, 2010; Singh ve Singh, 2010).
Dört teknik arasında, yağın kendisinin yağlı esterine kimyasal dönüşümü (transesterifikasyon), yüksek viskozite probleminin çözümüne en çok ümit veren tekniktir. Bazen, bir esterin alkil grubunun başka bir alkil
grubuna dönüştürülmesi daha uygundur. Bu işlem ester değişimi veya transesterifikasyon olarak bilinir. Yaygın bitkisel yağlar veya hayvansal yağlar, trihidrik alkol gliserid ile doymuş ve doymamış monokarboksilik
asitlerin esterleridir. Bu esterler trigliseritler olarak adlandırılır ve transesterifikasyon olarak bilinen bu işlem
ile bir katalizörün varlığında alkol ile reaksiyona girebilirler (Leung ve ark., 2010). Transesterifikasyon işleminin kimyasal reaksiyonunun basitleştirilmiş hali Şekil 36’da sunulmuştur. Burada R1, R2, R3, bazen yağ
asidi zincirleri olarak adlandırılan uzun zincirli hidrokarbonlardır. Normalde, bitkisel yağlar ve hayvansal
yağlarda beş ana zincir türü vardır: palmitik, stearik, oleik, linoleik ve linolenik. Trigliserit, digliserid, monogliserit ve son olarak gliserine adım adım dönüştürüldüğünde, her adımda 1 mol yağ esteri serbest bırakılır
(Leung ve ark., 2010; Ma ve Hanna, 1999).
Günümüzde, biyodizelin çoğu alkali katalizli işlemle üretilmektedir. Şekil 37, alkali-katalizör işleminin basitleştirilmiş bir akış şemasını göstermektedir. Daha önce açıklandığı gibi, yüksek serbest yağ asidine sahip
olan hammaddeler, alkali katalizör ile istenmeyen şekilde reaksiyona girerek sabun oluşturur. Alkali katalizli bir sistemde kabul edilebilir azami serbest yağ asitleri miktarı, ağırlıkça %2,5 FFA’nın altındadır. Yağ
hammaddesi ağırlıkça %2,5 üzerinde bir FFA içeriğine sahipse, transesterifikasyon işleminden önce bir ön
muamele işlemi gereklidir (Leung ve ark., 2010). Reaksiyondan sonra, ayrılmış olan iki farklı sıvı katmanı,
yani etil/metil ester ve gliserin ortaya çıkmıştır. Bitkisel yağ, katalizör ile önceden karıştırılmış olan metanol
ile reaksiyona sokulur. Elde edilen karışım ham biyodizel ve ham gliserin haline dönüştürülür. Gliserin rafine
edilir ve farklı kullanımlar için depolanır. Ham biyodizel de rafine edilir ve döngü içinde yeniden kullanılan
alkolden ayrılır (Marchetti ve ark., 2007).

Şekil 36. Bir trigliseritin transesterifikasyonundaki reaksiyonlar (URL-20)
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Şekil 37. Transesterifikasyon teknolojisinin temel akış şeması (Marchetti ve ark., 2007’den uyarlanmıştır)

Genel olarak, transesterifikasyon teknolojisinde alkolün kaynama noktasına yakın olan reaksiyon sıcaklığı
kullanılır. Yine de, reaksiyon oda sıcaklığında gerçekleştirilebilir. Reaksiyonlar düşük sıcaklıklarda (65 °C)
ve orta halli basınçlarda (2 atm, 1 atm = 101,325 kPa) gerçekleşir. Biyodizel, kalan metanolün uzaklaştırılması için yıkama ve buharlaştırma ile saflaştırılır. Yağ (%87), alkol (%9) ve katalizör (%1), ana çıktının biyodizel (%86) olduğu üretimindeki girdilerdir. Reaksiyon yüksek basınç (9000 kPa) ve yüksek sıcaklık (240
°C) altında gerçekleştirilirse, ön işlem yapılmasına gerek yoktur; burada eşzamanlı esterleşme ve transesterifikasyon, maksimum verimle 6:1 molar oranında 60 ila 80 °C arasında değişen bir sıcaklıkta gerçekleşir
(Barnwal ve Sharma, 2005; (Lucia ve ark., 2006). Transesterifikasyon süreci için örnek bir proseste girdiler
ve kütle gereksinimleri Tablo 13’teverilmiştir.
Tablo 13. Transesterifikasyon süreci için girdiler ve kütle gereksinimleri (Balat ve Balat, 2010’dan uyarlanmıştır)

Girdiler

Gereksinim / ton Biyodizel

Hammadde

1000 kg bitkisel yağ

Buhar gereksinimi

415 kg

Elektrik

12 kWh

Metanol

96 kg

Katalizör

5 kg

Hidroklorik asit (%37)

10 kg

Kostik soda (%50)

1,5 kg

Azot

1 Nm3

Proses suyu

20 kg

2.6.2.1. Bitkisel Yağların ve Biyodizelin Yakıt Özellikleri
Mineral dizel yakıtı, 12 ile 18 arasında değişen karbon atomlarına sahip karmaşık bir yapıdayken, bitkisel
yağlar ise basit düz zincirli bileşiklerden karmaşık protein yapılarına ve yağda çözünen vitaminlere kadar
uzanan ve genellikle trigliseritler olarak adlandırılan organik bileşiklerin bir karışımıdır. Bitkisel yağlar genellikle farklı uzunluklarda ve farklı doygunluk derecelerinde dallanmış zincirler içerir (Gui ve ark., 2008).
Bitkisel yağlar, moleküllerinde bulunan oksijen nedeniyle mineral dizelden yaklaşık %10 daha düşük ısıl
değere sahiptir. Bitkisel yağın viskozitesi, büyük moleküler kütlesi ve kimyasal yapısı nedeniyle mineral
dizelinkinden fazladır. Bulut noktası ve akma noktası daha yüksektir ve setan sayısı mineral dizelinkine
benzemektedir (Barnwal ve Sharma, 2005).
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Bitkisel yağların 40 °C’deki mineral dizel yağa kıyasla yüksek viskozitesi, uygun olmayan pompalama ve
sprey özelliklerine yol açar. Yakıtın hava ile verimsiz karışması, eksik yanmaya katkıda bulunur. Yüksek
parlama noktası ve düşük volatilite özellikleri, artan karbon tortu oluşumu, enjektör koklaşması ve yağlama
yağı seyreltmesi ve bozunması ile sonuçlanır. Bir yakıt olarak bitkisel yağın kısa süreli motor performans
sonuçları mineral dizel ile karşılaştırılabilir, ancak bitkisel yağ veya karışımları uzun vadeli sonuçlarda mineral dizel ile kıyaslandığında ağır motor tortuları, piston halka yapışma, enjektör koklaşmasına ve yağlama
yağı kalınlaşması gibi ciddi problemlere yol açar (Peterson ve ark., 1992). Alternatif yakıtlar olarak bitkisel
yağların kullanımı, dizel motorun mucidi Rudolph Diesel’in sıkıştırmalı ateşleme motorunda ilk kez fıstık
yağını test ettiği 100 yıl üzerindedir. Bu nedenle doğrudan dizel motorda (özellikle doğrudan enjeksiyonlu
motorda) kullanılmasıyla ilgili birçok problem olmuştur. Bitkisel yağların ve özellikle hayvansal yağların
kullanımındaki dezavantajlar, yüksek viskozitesinin yanında, eksik yanma ve yanlış buharlaşma özelliklerine bağlı olarak motorlarda tortu oluşumuna neden olan düşük dalgalanmalardır. Bu problemler, yüksek moleküler kütlesi büyük trigliserit molekülleri ile ilişkilidir ve kullanım koşullarına ve ilgili yağa bağlı olarak
motoru daha az veya daha fazla modifiye ederek önlenebilmektedir (Meher ve ark., 2006).
Bitkisel yağların karakterizasyonu, biyodizel üretiminde uygulanabilirliklerini değerlendirmek için gereklidir. Bitkisel yağlar esas olarak viskozite, yoğunluk, ısıl değer, parlama noktası, asit değeri, bulut noktası,
akma noktası, karbon kalıntısı ve oksidasyon kararlılığı gibi bazı yakıt özellikleri ile karakterize edilir. Farklı
bitkisel yağların farklı özellikleri vardır. Çeşitli bitkilerden elde edilen yağların yakıt özellikleri Tablo 14’te
sunulmuştur.
Tablo 14. Bazı ham bitkisel yağların yakıt özellikleri (Singh ve Singh, 2010; Mahmudul ve ark. ve 2017’den uyarlanmıştır)
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Bitkisel
Yağ

Kinematik
viskozite
(mm2/s)

Setan
sayısı

Isıl Değer
(MJ/kg)

Bulut
noktası
(°C)

Akma
noktası
(°C)

Parlama
noktası
(°C)

Yoğunluk
(kg/cm3)

Karbon
kalıntısı
(%ağ.)

Hindistan
cevizi

27,64

51,5

37,80

-

-

264,5

0,9089

-

Mısır

34,9

37,6

39,5

-1,1

-40

277

0,9095

0,24

Çiğit

33,5

41,8

39,5

1,7

-15

234

0,9148

0,24

Keten
tohumu

27,2

34,6

39,3

1,7

-15,0

241

0,9236

0,22

Fıstık

39,6

41,8

39,8

12,8

-6,7

271

0,9026

0,24

Kolza
tohumu

37,0

37,6

39,7

-3,9

-31,7

246

0,9115

0,30

Aspir

31,3

41,3

39,5

18,3

-6,7

260

0,9144

0,25

Susam

35,5

40,2

39,3

-3,9

-9,4

260

0,9133

0,24

Soya
fasulyesi

32,6

37,9

39,6

-3,9

-12,2

254

0,9138

0,25

Ayçiçeği

33,9

37,1

39,6

7,2

-15,0

274

0,9161

0,27

Palmiye

39,6

42,0

39,9

31,0

-

267

0,9180

0,23

Babassu

30,3

38,0

–

20,0

–

150

0,9460

–

Crambe

53,6

44,6

40,5

10,0

-12,2

274

0,9048

0,23

Polanga

55,67

-

38,51

-

-

236,5

0,9510

-

Hint fıstığı

48,09

-

38,96

-

-

258,5

0,9150

-

Sterculia

75,91

-

39,79

-

-

246,5

0,9370

-

Kroton

29,84

-

39,33

-

-

235

0,9100

-

Moringa

43,46

-

39,76

-

-

263

0,8971

-

Dizel

3,06

50

43,8

-

-16

76

0,855

-
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Bitkisel yağlar, yanma ile ilgili özelliklerini mineral dizelinkine yaklaştırmak için modifiye edilmelidir. Yakıt modifikasyonu esas olarak viskoziteyi azaltmayı ve volatiliteyi arttırmayı amaçlamaktadır. Hidrokarbon
yakıtların özelliklerine ve performansına yaklaşan bitkisel yağ türevleri geliştirmek için önemli çabalar sarf
edilmiştir. Fakat bitkisel yağın mevcut motorlarla uyumlu hale getirilmesinin en iyi yolu, bunu metil ester
yani biyodizel haline getirmektir. Mineral dizel ile karşılaştırıldığında, biyodizel daha uygun bir yanma ve
emisyon profiline sahiptir. CO ve partikül madde emisyonları %45 oranında azalırken hidrokarbon (HC)
emisyonları yaklaşık %70 oranında azalır, ancak NOx emisyonları %100 biyodizel (B100) ile %10 oranında
artmaktadır. Biyodizelden CO2’nin sabitlenmesi için karbon döngüsü süresi, mineral dizel ile karşılaştırıldığında oldukça küçüktür. Bu, biyodizel kullanımının mineral dizel ile karşılaştırıldığında sera gazı emisyonlarını azalttığı anlamına gelir. Biyodizel nispeten yüksek bir parlama noktasına sahiptir, bu da onu daha güvenli
bir yakıt haline getirmektedir (Ahmad ve ark., 2012).
Parlama noktası, bir aleve veya kıvılcıma maruz kaldığında yakıtın tutuşacağı sıcaklığı olarak tanımlanabilir.
Örneğin, ham kanola yağı ham soya fasulyesi (280 °C) ve ham hurma yağına (146,5 °C) kıyasla en yüksek
parlama noktasına (290,5 °C) sahiptir. Ayrıca, bitkisel yağların parlama noktası dizel yakıttan daha yüksektir,
bu da bu bitkisel yağların taşıma ve depolama için daha güvenli olduğunu gösterir. Kinematik viskozite, bir
sıvının akışa olan direncidir. Bitkisel yağların çoğunun kinematik viskozitesi dizel yakıttan 10-15 kat daha
fazladır ve büyük moleküler kütle ve bitkisel yağların kimyasal yapısı nedeniyle 30-55 cSt arasında değişmektedir. Farklı bitkisel yağların moleküler ağırlığı, dizel yakıttan birkaç kat daha yüksek olan 600-900 arasındadır. Yoğunluk, tatmin edici bir tutuşma sağlamak için önemli olan yakıtın tam hacmini belirlemek için
kullanılan fiziksel bir özelliktir. Bitkisel yağların yoğunluğu, dizel yakıttan daha yüksek olan 900-950 kg/
m3 aralığında değişmektedir. Genellikle, biyodizel dizel yakıttan daha yoğundur. Dizel ile karıştırıldığında,
daha iyi motor performansı için uygun olan kabul edilebilir bir seviyeye ulaşır. Isıl değer, yakıtın uygunluğunu belirlemek için önemli bir parametredir. Yakıtın ısıl değeri, belirli bir yakıtın birim miktarının tamamen
yanmasıyla verilen ısı miktarı olarak tanımlanabilir. Buna karşılık, bitkisel yağların ısıl değeri, dizel yakıttan
daha düşük olan 32-40 MJ/kg aralığındadır. Genellikle, biyodizel dizelden daha düşük bir kalori değerine sahiptir, ancak dizel yakıtla karıştırıldıktan sonra, daha iyi motor performansı için tatmin edici seviyeye ulaşır
(Mahmudul ve ark., 2017).
Biyodizel kalitesindeki ilerlemeler, nihai ürünün kalitesini korumak ve tüketicilerin özgüvenleri ve biyodizelin başarılı bir şekilde ticarileştirilmesi için daha iyi biyodizel depolama ve hammadde kriterleri sağlamak
için küresel olarak geliştirilmektedir. Biyodizel, farklı kökenlerden ve niteliklerden oldukça farklı ölçeklenmiş tesislerden üretildiğinden, herhangi bir zorluk olmadan motor performansını garanti etmek için yakıt
kalitesinin standartlaştırılması gerekmektedir. Günümüzde, biyodizelin özellikleri ve nitelikleri uluslararası
biyodizel standart şartnamelerine uygun olmalıdır. Bu özellikler, uluslararası olarak Amerikan Standardı
ASTM 6751-3 veya Avrupa Birliği Standardı EN 14214 ile kontrol edilmektedir (Atadashi ve ark., 2010).
Farklı hammaddelerden hazırlanan biyodizelin özelliklerini gözden geçirirken, çeşitli yakıt standartlarını
belirleyen kuruluşlar, özellikle ASTM (ABD) ve Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından oluşturulan standart özelliklerini göz önünde bulundurmak yararlıdır. ASTM, ASTM D6751 olarak adlandırılan
orta distilat yakıtlar için biyodizel yakıt karışımları (B100) ve ASTM D7467 olarak adlandırılan petrol dizeli
ve biyodizel karışımları (B6-B20) için standart özellikler oluşturmuştur. B5 ve altındaki karışımlara, 2 No’lu
dizel yakıt ASTM D975 standart şartnamesi altında izin verilir. Bugüne kadar, CEN sadece EN 14214 olarak
adlandırılan B100 için standart özellikler belirlerken, B20 gibi orta seviye karışımlar için belirlememiştir.
Geleneksel 2 No’lu dizel yakıt (EN 590) için Avrupa standartları, B7 ve altındaki karışımlara izin vermektedir (Hoekman ve ark., 2012).
Biyodizelin yakıt özellikleri fizikokimyasal özellikler ile karakterize edilmektedir. Biyodizelin özellikleri
temel olarak hammaddelerin tipine ve bunların yağ asitleri bileşimine bağlıdır. Tablo 15 bazı önemli bitkisel
yağlardan elde edilen biyodizellerin önemli yakıt özelliklerini ve ilgili standartlar ve petrol dizeli ile kıyasını göstermektedir. Önemli oksijen içeriğinden (tipik olarak %11) dolayı, biyodizelin dizel yakıtla karşı-
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laştırıldığında daha düşük karbon ve hidrojen içeriği vardır, bu da yaklaşık %10 daha düşük bir kütle enerji
içeriğine yol açar. Ancak, biyodizelin daha yüksek yakıt yoğunluğu nedeniyle, hacimsel enerji içeriği petrol
dizelinden sadece %5-6 daha düşüktür. Tipik olarak, biyodizelin biraz daha yüksek damıtma sıcaklıklarında
(T90 ile ölçüldüğü gibi) yansıtılan petrol dizelinden biraz daha yüksek moleküler ağırlığa sahiptir. Esas olarak
düz zincirli esterlerden oluşan çoğu biyodizel yakıtı, tipik olarak 2 No’lu dizel yakıttan daha yüksek olan mükemmel setan sayılarına sahiptir. Çoğu biyodizel yakıtının viskozitesi, petrol dizelinden, genellikle 2 faktörle
önemli ölçüde yüksektir (Hoekman ve ark., 2012).
Tablo 15. Farklı yağlardan üretilen biyodizelin özellikleri ve uluslararası standartlar ile kıyaslanması
(Atabani ve ark., 2012, Mahmudul ve ark., 2017 ve Hoekman ve ark., 2012’den uyarlanmıştır)
Biyodizel
(FAME)

Kinematik
viskozite
(mm2/s)

Setan
sayısı

Isıl Değer
(MJ/kg)

Bulut
noktası
(°C)

Akma
noktası
(°C)

Parlama
noktası
(°C)

Yoğunluk
(kg/cm3)

Hindistan cevizi

2,72

59,3

38,1

0

-9

114,8

0,8073

Mısır

4,19

55,7

43,1

-3

-2

171

0,883

Çiğit

4,07

54,13

40,43

7

6

150

0,875

Keten tohumu

3,75

52

40,84

-3,8

-15

<160

0,874

Fıstık

4,42

53,59

40,1

0

-8

166

0,8485

Kolza tohumu

4,439

54,4

37

-3,3

-12

170

0,882

Aspir

5,8

56

38,122

-5

-

148

0,8882

Soya

4,039

54,6

39,76

0,9

-

254

0,9138

Ayçiçeği

4,43

51,1

40,6

2

-2

175

0,878

Zeytin

4,5

57

41,35

0

-

178

0,860

Palmiye

4,5

54,6

40,6

16

15

135

0,86442

Kanola

4,38

53,7

41,3

-2

-6

153

0,883

Hint fıstığı

4,75

55,7

40,7

5

0

152

0,876

Dizel

3,06

50

43,8

-

-16

76

0,855

ASTM D975
(Dizel)

1,3-4,1

40-55

42-46

-20

-35

60-80

0,850

ASTM D6751
(Biyodizel)

1,9-6

47 (min)

-

(-3)-(-12)

(-15)-(-16)

100-170
(min)

0,880

EN 14214
(Biyodizel)

3,5-5

51 (min)

35

-

-

>120

0,860-0,900

Şu anda biyodizel, petrol bazlı dizel yakıt yerine tamamen ikame edilemese de, dizel yakıta göre biyodizelin
birçok farklı avantajı vardır. Biyodizel, daha yüksek yanma verimliliğine ve dizel yakıttan daha yüksek setan
sayısına sahiptir. Biyolojik olarak parçalanabilir ve biyodizelin %90’dan fazlası 21 gün içinde biyolojik olarak bozulabilir. Biyodizel dizel yakıttan daha düşük kükürt ve aromatik içeriğe sahiptir ve bu da toksik gaz
emisyonun düşük olduğu anlamına gelir. Ayrıca, monoksit, yanmamış hidrokarbonlar ve partikül madde gibi
NOx hariç çoğu egzoz emisyonunu azaltır (Leung ve ark., 2010).
Trigliseritlerin metil ester veya etil esterlere transesterifikasyon işlemi ile dönüştürülmesi, moleküler ağırlığı
trigliseritin üçte biri kadar azaltır ve viskoziteyi yaklaşık 8 kat azaltarak uçuculuğunu marjinal olarak artırır.
Biyodizel dizel yakıtlara yakın viskoziteye sahiptir. Bu esterler, bir motorda hidrokarbon bazlı dizel yakıtlardan daha fazla yanmayı teşvik edebilen, ağırlıkça %10-11 oranında oksijen içerir. Biyodizelin setan sayısı
yaklaşık 50’dir. Üçüncül yağlı aminlerin ve amitlerin kullanımı, soğuk akış özellikleri üzerinde herhangi bir
olumsuz etkiye yol açmadan dizel yakıtın ateşleme kalitesini arttırmak için etkili olabilir. Uçuculuk marjinal
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olarak arttığından, başlangıç sorunu soğuk koşullarda devam eder. Biyodizel dizel yakıtlardan daha düşük
hacimsel ısıtma değerlerine (yaklaşık %12) sahip olmasına karşın yüksek setan sayısı ve parlama noktasına
sahiptir. Metil ester ve monogliseritler, uluslararası standartları karşılayan Biyodizellerin kayganlığını belirleyen ana bileşimdir. Serbest yağ asitleri ve digliseritler, aynı zamanda, biyodizelin kayganlığını da etkileyebilir, ancak monogliseritler kadar fazla değildir. Biyodizel, kükürt içermeyen aromatikler içermeyen ve
%10’luk bir oksijen yapısına sahip olan temiz yakıt olarak kabul edilir. Bu sayede daha yüksek setan sayısı
yakmak, petrol dizelinde harmanlandığında bile ateşleme kalitesini artırır. Hidrokarbonların genel bir özelliği, kendiliğinden tutuşma sıcaklığının daha uçucu hidrokarbonlar için daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle,
250-370 °C aralığında kaynayan ham petrolün daha az uçucu orta distilat fraksiyonları dizel yakıtlar olarak
uygundur. Dizel yakıtlarda bulunan hidrokarbonlar parafinleri, naftenleri, olefinleri ve aromatikleri içerir. Bu
hidrokarbonların karbon numaraları 12 ila 18 arasındadır (Singh ve Singh, 2010).
2.6.3. Biyo-yağ (Pirolitik Katran)
Piroliz işlemi; biyokütle, polimer veya katı organik atıklar gibi maddelerin oksijensiz ortamda genellikle
300-500 °C aralığında (bazı durumlarda 700 °C’ye kadar çıkabilir) belirli bekleme sürelerinde termokimyasal olarak bozundurulması işlemidir. Bu süreç sırasında büyük karmaşık hidrokarbon zincirleri kısmen
küçük ve basit yapılara kırılarak yoğunlaşmayan gazlar, sıvı ve katı pirolitik kömür (char) olmak üzere üç
temel faza dönüşür. Proses koşullarına bağlı olarak, bu fraksiyonların oranı önemli ölçüde değişmektedir.
Piroliz işlemi sırasında ham biyokütle, reaktif buhar türlerinin oluşmasına neden olan depolimerizasyon,
dehidrasyon, dekarboksilasyon, esterleşme ve C-C bağ kırılması gibi bir dizi reaksiyona maruz kalmaktadır
(Zhou ve ark., 2011; Li ve ark., 2008). Sıvı ürün genelde biyo-yağ, pirolitik yağ veya katran olarak adlandırılır ve ağır hidrokarbonlar ve sudan oluşur. Genel anlamda biyo-yağ biyokütlesel kaynakların pirolizi ile
üretilen 400’den fazla yüksek derecede oksijenlenmiş bileşik içeren siyah renkli sıvı bir yakıttır (Şekil 38).
Biyo-yağın içerisinde en çok bulunan kimyasallar su, asetik asit, metanol, siklopentanon, metoksifenol, aseton, furfural, fenol, formik asit, levoglikosan, guaiakol ve bunların alkillenmiş fenol türevleridir (Goyal ve
ark., 2008; Mohan ve ark., 2006).

Şekil 38. Piroliz yöntemi ile elde edilen biyo-yağın görünümü (URL-21)

Tablo 16 piroliz yağından elde edilebilecek önemli kimyasalların bazılarını ve ticari uygulamalarını biyokütle bileşenine göre göstermektedir. Tabloda görülen kimyasallar biyo-yağın potansiyelinin çok küçük bir
kısmına ışık tutmaktadır. Özellikle furfural ve levoglukozan ticari öneme sahip birçok önemli kimyasalın
başlangıç bileşiğidir. Fakat bu kimyasalların biyo-yağdan ekstrakte edilerek saflaştırılması ve maliyetleri göz
önünde bulundurulması gereken bir durumdur.
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Tablo 16. Biyokütleden piroliz sonrası elde edilen biyo-yağdan türetilen çeşitli kimyasallar ve uygulamaları
(Wild ve ark., 2011’den uyarlanmıştır).
Biyokütle Bileşeni

Hemiselüloz
(150-300 °C)

Selüloz
(200-400 °C)

Lignin
(150-600 °C)

Tüm Biyokütle
(100-600 °C)

Piroliz Kimyasalları
Asetik asit
Furfural
Furan
Furanon
Metanol
Diğer C1-C4 oksijenatlar
(ör. Hidroksiasetaldehit, Asetol, Laktonlar)
 C5 ve C6-anhidro şekerler
 Humik maddeler















Levoglukosan
Hydroxyacetaldehyde
1,6 anhidro-β-Dglucofuranose
Furfural
Hidroksimetilfurfural
Furan
Diğer C1-C4 oksijenatlar

2-methoxyphenols (ör. guaiakol)
2,6-dimethoxyphenols (ör. syringol)
Katekolaminler
Fenol
Alkil-fenoller
Metanol
Diğer oksijenli aromatikler (ör. Coumaran)
Furfural
Asetik asit
Diğer C1-C4 oksijenatlar
(ör. Formaldehit, formik asit, aseton)
 Pirolitik lignin
















Özütler (ör. Terpenler)
Kömür (Char)
Biyo-yağ
Gazlar (ör. H2, CO, CO2, CH4)

Ticari Uygulamaları
Sirke (gıda)
Vinil asetat
Asetik anhidrit
Esterler
Çözücü
Yol buz çözücüsü
(Kalsiyum Asetat)
 Reçineler, yapıştırıcılar,
 Gıda lezzet ajanları








 Glikoz, polimerler, antibiyotikler
 “Sıvı duman” gıda ajanı
(gıda koruma ve lezzet)

 Kimyasallar
 İlaç
 ‘Sıvı duman’ gıda ajanı
(gıda koruma ve lezzet)
 Parfüm sanayi,
 Ahşap yapıştırıcılar,
 Reçineler
 Plastik maddeler
 Yakıt katkıları
 Antifriz
 Etanol
 Nötrleştirici
 Biyodizel









Kimyasallar
İlaçlar
Terebentin
Yakıt
Toprak iyileştirici
Aktif karbon
Metalurji ajanları
Köpükleştirme ajanı

Biyokütlenin yapı taşları olan selüloz, hemiselüloz ve lignin içeriğindeki çeşitlilik nedeniyle, biyo-yağın
bileşimi tam olarak öngörülemez ve biyokütle kaynağı, piroliz türü, piroliz sistemi tipi, sıcaklık, reaksiyon süresi gibi piroliz koşullarına bağlı olarak çok sayıda farklı bileşen içerir. Asitler (asetik ve propanoik
olanlar dahil), alkoller (metanol, etilen glikol, etanol), ketonlar (aseton), aldehitler (asetaldehit, formaldehit,
glioksal), çeşitli oksijenatlar (glikolaldehit, asetol), şekerler (1,6-anhidroglikoz, asetol), furanlar (furfurol,
furfural), fenolikler (fenol, metil fenol, dimetil fenol) ve guaiakollar (isoeugenol, eugenol, 4-metil propil
syringol) biyokütle kaynağı ne olursa olsun biyo-yağ içerisinde genellikle bulunan kimyasal gruplarıdır. Çok
bileşenli biyo-yağ karışımları temel olarak lignoselülozik biyokütlenin üç yapı bloğunun depolimerizasyon
ve parçalanma reaksiyonlarından elde edilir. Fenoller, guaiakollar ve syringoller lignin fraksiyonundan oluşur, buna karşın çeşitli oksijenatlar, şekerler ve furanlar selüloz ve hemiselülozdan üretilir. Esterler, asitler,
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alkoller, ketonlar ve aldehitler muhtemelen çeşitli oksijenatların, şekerlerin ve furanların ayrışmasından oluşur (Huber ve ark., 2006).
Biyo-yağ kimyasal, enerji ve yakıt üretimi için potansiyel bir kaynaktır. Kazan, fırın, türbin ve motorlarda
doğrudan yakıt katkısı olarak kullanılabilir, gazlaştırma sonrası Fischer-Tropsch ile benzin, mazot ve olefinlere, Cu/ZnO katalizör sistemleri ile metanole ve katalitik yöntemler ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülebilir
(Bulushev ve Ross, 2011).
Biyo-yağ elde edildiği kaynağa göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 13-18 MJ/kg bir enerji değerine,
%15-30 arasında değişen su içeriğine ve 2-3,7 arasında değişen bir pH değerine sahiptir. Ayrıca petrol kaynaklı yakıtların aksine %45-60 arasında değişen önemli derecede yüksek oksijen içeriğine sahiptir. Biyo-yağ
önemli bir yakıt potansiyeline sahip olmasına karşın ısıl değeri hidrokarbon yakıtların sadece %40-50’si
kadardır. Bu yüzden bu potansiyelinin açığa çıkarılması için katalitik süreçler kullanılmıştır (Oasmaa ve
Czernik, 1999).
Biyo-yağın enerji ve yakıt alanında kullanımının yanı sıra değerli birçok kimyasal içeriği nedeniyle çeşitli
maddelerin ekstrakte edilmesi ve üretilmesinde de kullanılmaktadır. Gıda aromaları ve esansları, ilaçlar, reçineler, çevre alanında kullanılan çeşitli kimyasallar, gübre ve emisyon kontrol ajanları biyo-yağdan üretilebilen maddelerdir (Bridgwater ve Peacocke, 2000). Biyo-yağdan geri kazanılan bazı kimyasallar, biyobozunur
buz çözücüler için kalsiyum ve/veya magnezyum asetat, levoglukozan, levoglucosenon, hidroksiasetaldehit
(glikolaldehit), kresoller, anisol, asetol, gliokasal, fenol formaldehit vb. şeklinde sıralanabilir ( Bridgwater
ve ark., 1999).
2.6.3.1. Biyo-yağın Yakıt Özellikleri
Lignoselülozik kaynaklardan elde edilen biyo-yağların özellikleri “ASTM D7544-12 (Reapproved 2017)
Standard Specification for Pyrolysis Liquid Biofuel” isimli ABD standardı ile denetlenmektedir. Bu standart,
çeşitli iklim ve işletme koşulları altında çeşitli tipte yakıt yakma ekipmanlarında kullanılmak üzere tasarlanan biyokütleden üretilen piroliz sıvı biyoyakıt sınıflarını tanımlamaktadır. Bu sınıfların yakıt özelliklerine
göre sınır değerleri Tablo 17’de verilmiş ve aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Sınıf G Tablo 17’de listelenen gereksinimleri karşılayan piroliz sıvısı biyoyakıtlarını işlemek için teçhiz edilmiş endüstriyel brülörlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. G Sınıfı altında listelenen piroliz sıvısı biyoyakıtı konut ısıtıcılarında, küçük
ticari kazanlarda, motorlarda veya deniz uygulamalarında kullanılmaya uygun değildir. D Sınıfı ise düşük
katı madde ve kül içeriği gerektiren ve Tablo 17’de D Sınıfı için listelenen gereksinimleri karşılayan piroliz
sıvısı biyoyakıtlarını işlemek üzere donatılmış ticari/endüstriyel brülörlerde kullanım için tasarlanmıştır. Bu
tür yakıtların kullanmak için değiştirilmeyen/modifiye edilmeyen konut ısıtıcıları, motorlar veya denizcilik
uygulamalarında kullanıma uygun değildir.
Tablo 17. Piroliz sıvı biyoyakıtlar için ayrıntılı gereksinimler (ASTM D7544-12)
Özellik

Test Metodu

Sınıf G

Sınıf D

Yanma Brüt Isısı, MJ/kg, min.

D240

15

15

Su içeriği, %kütle, maks.

E203

30

30

D7579

2,5

0,25

Piroliz Katı İçeriği, %kütle, maks.
Kinematik Viskozite 40 °C’de, mm /s, maks.

D445*

125

125

Yoğunluk, 20 °C’ kg/dm3

D4052

1,1-1,3

1,1-1,3

Sülfür İçeriği, %kütle, maks.

D4294

0,05

0,05

Kül İçeriği, %kütle, maks.

D482

0,25

0,15

2

E70

Rapor

Rapor

Parlama noktası, °C, min.

pH değeri

D93, Prosedür B

45

45

Akma noktası, °C, maks.

D97

-9

-9

* Filtreleme olmadan
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Biyo-yağ farklı hammaddeler ve üretim koşulları nedeniyle farklı bileşimlere ve yakıt özelliklerine sahiptir.
Ek olarak, biyo-yağ, doğrudan ya da genel olarak bazı arındırıcı ve iyileştirici işlemlerin uygulanmasından
sonra alternatif bir yakıt olarak kullanılabilir. Biyo-yağların bazı özellikleri, petrol türevi yakıtların yakılması için kullanılan fırın, kazan, motor ve gaz türbini ekipmanlarında yakıt olarak kullanımı sırasında bazı
önemli sorunlara neden olabilir. Bu tam ölçekli süreçleri daha zor hale getirir. Bununla birlikte, siyah likör
gibi geleneksel biyokütle yakıtlarla kıyaslandığında, biyo-yağ, yüksek verimli enerji üretimi için daha iyi bir
fırsat sunar ve daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Biyokütle kaynaklarından elde edilen biyo-yağ
ortalama %25’lik bir su içeriğinde yaklaşık 17 MJ/kg civarında göreceli olarak yüksek bir ısıtma değerine
sahiptir (Bridgwater, 2012; Czernik ve Bridgwater, 2004).
Biyo-yağın yoğunluğu oldukça yüksektir ve ağırlık bazında fuel-oil yakıtın enerji içeriğinin yaklaşık
%42’sine sahipken, hacimsel bazda %61’ne sahiptir. Bu durum, kazanlarda ve motorlarda pompalar ve atomizörler gibi ekipmanların tasarımını ve özelliklerini etkilemektedir. Piroliz sıvıları, buhar fazından geri
kazanıldıktan sonra tamamen buharlaşamazlar. Sıvı, suyu uzaklaştırmak veya daha hafif fraksiyonları damıtmak için 100 °C veya daha fazla ısıtılırsa, hızlı bir şekilde reaksiyona girer ve nihayetinde, uçucu organik
bileşikler ve su içeren orijinal sıvının ağırlıkça yaklaşık %50’sine tekabül eden damıtılmış bir katı kalıntı
meydana getirir. Biyo-yağın, çelik ve plastik bidonlarda normal depolama koşullarında birkaç yıl boyunca
bugüne kadar test edilen uygulamalarda kullanılmasını engelleyecek bir bozulma olmadan başarılı bir şekilde depolanmış olmasına rağmen, zamanla yavaşça değişmekte, en belirgin olarak viskozitede kademeli artış
olmaktadır. Yaşlanma, zamanla viskozitede bir artış olarak ortaya çıkan, sıvıdaki yavaş yavaş ikincil reaksiyonların neden olduğu iyi bilinen bir olgudur. Etanol veya metanol gibi alkollerin eklenmesiyle bu azaltılabilir veya kontrol edilebilir. Aşırı durumlarda faz ayrımı oluşabilir. İnce kömür partiküllerinin varlığıyla
şiddetlenir veya hızlanır. Herhangi bir uygulama için dikkate alınması gereken biyo-yağın birçok kendine
özgü özelliği vardır (Bridgwater, 2012).
Piroliz biyo-yağı fuel-oil yakıtı ikamesi olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Biyo-yağlar, hidrokarbon
yakıtların %40-50’si kadar bir ısıl değere sahiptir. Piroliz sıvısı yakıtların başlıca avantajları ise şunlardır:
biyokütle kaynaklı bir yakıt olduğundan CO2 dengesi açıkça pozitiftir; küçük ölçekli enerji üretim sistemlerinde kullanım imkanı ve ayrıca büyük elektrik santrallerinde kullanım imkanı vardır; sıvı yakıtın saklana
bilirliği ve taşınabilirliği kolaydır; biyokütle gazlaştırma yakıtına kıyasla yüksek enerji yoğunluğu vardır;
mevcut santrallerde kullanılabilme potansiyeli vardır [90]. Biyo-yağ doğrudan ısı ve elektrik üretimi için
kazanlarda ve türbinlerde kullanılabilmesine rağmen, ulaşım yakıtı olarak kullanımının önünde çeşitli engeller vardır. Çünkü geleneksel taşıt yakıtlarına kıyasla biyo-yağın yüksek oksijen içeriği, yüksek su içeriği,
yüksek yoğunluğu, yüksek viskozitesi, yüksek asitliği, düşük ısıl değeri ve petrol türevli hidrokarbonlarla
uyumsuzluğu gibi bazı olumsuz özellikleri yakıt kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (Li ve ark., 2008).
Oksijence zengin, düşük ısıl değerli bu pirolitik sıvıların gerek benzin gerekse dizel yakıt olarak kullanılabilmesi için iyileştirilmeleri gerekmektedir. Piroliz yağının bahsedilen bu problemlerinden dolayı ve özellikle
taşıt yakıtı olarak da kullanılabilmesi için bir iyileştirme prosesine tabi tutulması gerekmektedir. Piroliz yağının benzin, mazot, gazyağı, LPG gibi yakıtların kalitesinde iyileştirilmesi için birçok teknik geliştirilmiştir.
Bu metotlar şu şekilde sınıflandırılabilir: fiziksel metotlar (Filtrasyon, Çözücü Ekleme, Emulsifikasyon),
esterifikasyon, gazlaştırma ve katalitik metotlar. Katalitik metotlardan olan hidrodeoksijenasyon ve katalitik
parçalama (cracking) biyo-yağdan hidrokarbon yakıt üretiminde kullanılan iki önemli metottur (Mortensen
ve ark., 2011; Zhang ve ark., 2007).
2.6.4. Biyometanol
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik araştırmalar yoğunlaşmıştır. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyoenerji, en sürdürülebilir alternatiflerden biri olarak kabul edilmektedir. İklim, güneş
ve rüzgar enerjisi gibi hava koşullarına bağlı olmayan biyoenerji türleri, her mevsimde üretim sağladıkları
için daha avantajlı kabul edilmektedir (Salah ve ark., 2021). Sürdürülebilir enerji kaynağı denilince akla ilk
gelen kaynak biyokütle enerjisidir. Lignoselülozik atıklar, tarımsal ürünlerin hasat edilmesinden sonra kalan
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(tarım ve orman kalıntıları) saman gibi atıklardan oluşur, bu nedenle fazladan arazi gerektirmediği gibi ucuz
bir biyoenerji kaynağı olarak bilinir (Jatoi ve ark., 2021). Biyoenerji üretimi için bir hammadde olarak atık
kullanımı, AB Direktifleri (Direktif 2009/28/EC) tarafından geniş çapta teşvik edilmektedir. Yüksek enerji
değerlerine rağmen atık olarak kabul edilir ve genellikle yakılır. Ancak yakma işlemi, doğaya daha fazla sera
gazı salınımı nedeniyle günümüzde artık tercih edilmemektedir. Öte yandan yanma süreci döngüsel ekonomi kapsamında değerlendirilmemektedir (Morseletto, 2020). Bu nedenle lignoselülozik atıklardan biyolojik
yollarla enerji üretimi en çevre dostu çözüm olarak görülmektedir (Yildirim ve ark., 2021). Biyodizel, biyometanol, biyoetanol, biyobütanol, biyogaz ve biyohidrojen gibi farklı biyoyakıt türleri vardır (Schubert,
2020; Zore ve ark., 2021). Hidrojen üretimi sıfır karbonlu bir yakıt olması sebebiyle en umut verici yakıt
olmasına karşın depolama ve taşıma sorunları nedeniyle alternatif yakıtlara yönelim yüksektir. Ayrıca üretilen hidrojenin saflaştırılması sırasında üreticiler çok yüksek maliyetler ile karşılaşmaktadır. Bu noktada
hidrojen ile yarışabilecek tek yakıt düşük karbon içeriği ve yüksek oktan numarası (113) ile metanol olarak
görünmektedir.
Metanol günümüzde de yakıt olarak araçlarda herhangi bir modifikasyona gerek kalmaksızın benzin ile
karıştırılarak veya doğrudan kullanılabilmektedir. Geçmişten bugüne metanol üretimi için çeşitli yöntemler
kullanılmıştır. Üretim sırasında genel olarak biyokütle, kömür ve doğal gaz gibi karbon içeriği yüksek maddeler hammadde olarak kullanılmıştır. En çok kullanılan yöntem ise karbonmonoksit ve hidrojenin yüksek
basınç altında işlenmesiyle metanol üretimidir (Rui ve Ark., 2020). Yenilenebilir enerji üretimi konusunda
en gündemde olan konu ise hem küresel ısınma etkilerini hafifleten hem de yenilenebilir bir enerji kaynağı
olan CO2 kullanımıdır. Atmosferdeki yoğun CO2’nin çeşitli yöntemler ile yakalanması ve devamında yakıt
üretiminde substrat olarak kullanılması en çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretim metodu olarak görülmektedir. CO2 yakalama teknolojileri ile etanol, butanol ve metanol gibi sıvı yakıtların üretimi mümkündür.
2.6.4.1. Bir Enerji Taşıyıcı Olarak Metanol
Metanol, diğer adı ile metil alkol, belirgin bir kokuya sahip olan renksiz bir sıvı olarak görünen en basit tek
karbonlu alkoldür. Günümüzde, farklı kullanım alanları ile en yararlı kimyasal bileşiklerden biri olarak kabul
edilir. Metanol ürün olarak kullanımın dışında bazı proseslerde susbstrat olarak da kullanılabilmektedir. Asetik asit, metil üçüncül bütil eter, dimetil eter, metilamin, gibi daha karmaşık kimyasal maddelerin üretiminde
ana bileşen olarak metanol kullanılmaktadır (Shi ve ark., 2021).
Bu açıdan bakıldığında metanol yalnızca yakıt olarak bir ürün değil aynı zamanda karmaşık kimyasal maddelerin üretimi için de bir bileşendir. Metanol, tek başına veya benzinle karıştırılmak üzere yakıt olarak kullanılması veya kimyasal maddelerin üretiminde bileşen olarak kullanıldığı gibi ayrıca metanol-olefin (MTO)
süreçleri yoluyla etilen ve propilene de dönüştürülebilmektedir (Leonzio, 2018).
Metanol üretimi sürdürülebilirlik açısından bir köprü görevi görmektedir. Sürdürülebilir metanol üretimi
Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kapsayan birçok maddeyi karşılamaktadır (Bkz.
Şekil 39). Metanol üretimi ile ilişkili olan maddelerin başında “Yeterli ve temiz enerji” maddesi gelmektedir.
Özellikle yeni nesil üretim teknolojileri yardımıyla üretilen metanol yeterli ve temiz enerji üretim şartını
yüksek oranda sağlamaktadır. Fosil yakıtlara kıyasla çok daha düşük karbon emisyonuna sahip olması ve
depolanabilir olması toplum için her an yeterli olan bir enerji kaynağını ifade etmektedir.
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Şekil 39. Metanol üretimi ile ilişkili olan sürdürülebilir kalkınma maddeleri (Özkaya, 2021)

CO2 yakalama teknolojileri ile veya yenilenebilir biyokütleden üretilen metanol ise insanların görevi olan
çevre koruma bilincine sahip bir şekilde yakıt üretiminin arttırılması ile “İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme” maddesinin gerekliliklerini oldukça yerine getirmektedir. Ayrıca, karbon yakalama sonucunda üretilen
metanol “İklim Eylemi”, “Sudaki Yaşam”, “Karasal Yaşam” ve “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”
konularında önem taşımaktadır.
Atmosferde yüksek miktarda bulunan sera gazlarından en önemlisi olan CO2’nin toplanması ve yararlı amaçlarla kullanılması sürdürülebilirliği arttırmakta ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılmasına katkı
sağlamaktadır. Temiz üretim enerji kaynaklarının kullanılması ile dolaylı olarak “Temiz su” ve “Sağlıklı ve
kaliteli yaşam” maddelerinin gereklilikleri sağlanmaktadır. Tüm bunlar değerlendirildiğinde enerji ihtiyaçlarının karşılanması esnasında daha temiz bir gelecek sunan yeni nesil metanol üretim teknikleri sürdürülebilir
bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.
2.6.4.2. Yeni Nesil Metanol Üretim Teknolojileri
Metanol üretiminin tarihsel süreçlerine bakıldığında birçok farklı yöntem karşımıza çıkmaktadır. 1660’lı
yıllarda metanol ilk olarak odunun havasız ortamda yüksek ısı yardımıyla damıtılması ile üretilmeye başlanmıştır (Pressman ve ark., 2020). Fakat metanol üretiminde tarihsel olarak ilk sıçrama 1923 yılında “Badische
Anilin und Soda Fabrik (BASF)” isimli bir Alman şirketi tarafından geliştirilen BASF olarak adlandırılan katalitik hidrojenerasyon yöntemi ile metanol üretilmesi ile yaşanmıştır (Phongprueksathat ve Urakawa, 2021).
Bu yöntemin bulunmasını takiben endüstriyel tesislerde en çok kullanılan metot olarak yer edinmiştir. Fakat
proses sırasında gerekli olan yüksek basınç ve sıcaklık değerleri nedeniyle ekonomik olarak daha verimli
yeni proseslere ihtiyaç duyulmuştur. Daha sonraki yıllarda buharlı metan reformunun icadı sayesinde daha
saf sentez gazı üretimi sağlanarak, Cu/ZnO katalizörünün kullanımının önü açıldı ve işlem sıcaklığı 300oC
basınç ise 100 bar değerine düşürülmüş oldu (Laudenschleger ve ark., 2020). Bu da metanol üretim prosesini
ekonomik açıdan daha verimli hale getirdi. Metanol üretim prosesleri hammadde ve üretim yöntemine göre
3 ana başlık altında toplanabilir; (i) doğalgazdan metanol üretimi, (ii) biyokütleden metanol üretimi ve (iii)
karbondioksitten metanol üretimi. Mevcut metanol üretiminin yaklaşık %98’i doğalgaz, kömür, biyokütle
veya atık gibi hidrokarbon kaynaklı malzemelerin gazlaştırılması ya da pirolizi ile gerçekleştirilmektedir. Bu
teknolojilerin dezavantajı CO2 emisyonlarına yol açmasıdır. Günümüzde metanol çoğunlukla doğal gazdan
sentez gazı yoluyla ve çok yüksek basınçlarda üretilmektedir.
Metanol üretimi ile CO2 emisyonlarının önemli ölçüde azaltılmasının yanısıra metanol üretiminin hidrojen
için uygun bir enerji taşıyıcısı olarak da kullanılabileceği dikkate değer bir konudur. Metanolün gravimetrik
hidrojen yoğunluğu, sıkıştırılmış ve sıvı H2’nin gravimetrik yoğunluğunu aşmaktadır. Bu nedenle metanol
oldukça verimli bir hidrojen depolama/taşıma ortamı olarak kabul edilmektedir. Hidrojen üretimi için metanol’ün taşıyıcı olarak kullanılabilmesi fikri buhar sıkıştırma yöntemi ile metanol üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi konusuna olan ilgiyi arttırmaktadır (Frei ve ark., 2020).
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2.6.4.3. Doğalgazdan Metanol Üretimi
Metanol üretimi için en çok tercih edilen hammaddelerden biri doğalgazdır. Doğalgazdan metanol üretimi
kendi içerisinde de (i) yüksek basınç metodu (BASF) ve (ii) düşük basınç metodu (ICI) olarak iki farklı
yönteme ayrılmaktadır. Bu yöntem doğalgazdan basınç ve sıcaklık altında sentez gazı elde edilmesi ve devamında üretilen sentez gazından katalizör varlığında metanol üretilmesi adımlarını içermektedir. Doğalgazın
sıkıştırılması ile metanol üretimi en çok kullanılan yöntemdir ve proses sonucunda oluşan sentez gazı karbonmonoksit (CO), CO2 ve hidrojenden (H2) oluşmaktadır (Cifre ve Badr, 2007). Yatırım maliyeti ve işletme
maliyetleri açısından incelendiğinde en yüksek maliyete sebep olan adımlardan biri sentez gazının oluşturulmasıdır. Sentez gazı oluşum tepkimeleri aşağıda gösterildiği üzere oldukça endotermik reaksiyonlardır bu da
yüksek enerji gereksinimi ile sonuçlanmaktadır.

CH4 + H2O → CO + 3H2		

CH4 + 2H2O → CO2 + 4H2

ΔHr=8.630x105 kJ/kmol
ΔHr=8.630x105 kJ/kmol

Doğalgazdan methanol üretimi için BASF tarafından ilk geliştirilen orijinal yüksek basınç işlemi, kükürt ve
klor kirliliğine karşı göreceli olarak daha dirençli bir katalizör olan ZnO/Cr2O3 kullanılarak 250-350 bar ve
320-450 °C’de çalıştırılmaktadır. Fakat zaman içinde bu tarz bir tesisin kurulumunun çok büyük bir yatırım
ve işletme maliyeti gerektirmesi nedeniyle kükürt içermeyen sentez gazı üretilebilen daha aktif Cu bazlı bir
katalizör ICI tarafından geliştirilmiş ve düşük basınçlı proses olarak kayıtlara geçmiştir. ICI tarafından geliştirilen sistem 50-100 bar ve 200-300 °C’de çalıştırılmaktadır (Öztürk ve Shah, 1985).
Fakat bu yöntemin bazı zorlukları bulunmaktadır. Bunlardan ilki prosesi gerçekleştirmek için yüksek enerji
gereksinimine ihtiyaç duyulmasıdır. Bir diğer sıkıntı ise proses içinde kullanılan katalistlerin deaktive olması problemidir. Katalizörler üzerinde yapılan çalışmalar, stabilite, maliyet ve hızlı devir oranları nedeniyle
nikelin (Ni) en iyi seçim olduğunu ispat etmiştir (York ve ark., 2007). Genel uygulamada yüksek akış hızı
nedeniyle büyük katalizör boyutu tercih edilmektedir (al-Qahtani, 1997). Fakat nikel sentez gazı içerisindeki
eser miktarda da olsa sülfür ile etkileşime geçtiğinde aktivasyonu düşmektedir. Karbon oluşumunda dolayı
nikelin porları tıkanmakta ve proses verimi olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca yüksek metanol üretim verimlerine ulaşılabilmesi için sitokiyometrik oranın da olması gereken değerde (2,05) sabit tutulması gerekliliği
de oldukça problem oluşturan bir durumdur. Katalizör üzerinde karbon is oluşumunu önlemek için buhar/
karbon oranı, stokiyometrik oranda tutulmalıdır.
2.6.4.4. Atıktan Yakıta Teknolojiler (W2F)
Son yıllarda tüm endüstriyel alanlarda önem verilen konulardan biri olan döngüsel ekonomi lineer ekonominin aksine atıkların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi prensibine dayanmaktadır (Bkz. Şekil 40).

Şekil 40. Döngüsel ekonomi prensibi (Özkaya, 2021)
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Lineer (doğrusal) ekonomi kapsamında “Al-Kullan-At” prensibi uygulanmaktaydı. Kullanım amacına göre
kullanım ömrü sona eren ürünler farklı bir alanda değerlendirilmek üzere geri dönüştürülmek yerine, atık
olarak değerlendirilmekte ve küresel ölçekte kirlilik miktarını arttırmaktaydı. Doğrusal ekonomiye karşı
ortaya çıkan döngüsel ekonomi fikri, tüketimi kapalı bir döngüye dönüştürmek ve kaynak kullanımında verimliliği artırmak için geliştirilmiştir. Döngüsel ekonominin temel ilkeleri kaynakların bütünsel kullanımını
detaylandırarak entegre, sürdürülebilir yaklaşımların üretimi için malzemelerin geri dönüşümünü ve yeniden
kullanımını teşvik etmektedir (Geng ve ark., 2019). Döngüsel ekonomi prensibi her türlü alanda kullanılmaktadır. Döngüsel ekonomi, çevreyi kontrolsüz atık bertarafından korumak ve katma değeri yüksek ürünler elde
etmek için biyoteknoloji ile birleştirilebilir. Bu durum yakıt teknolojilerine aktarılacak olur ise atıktan yakıta
(W2F) teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Örneğin anaerobik çürütme yöntemi ile biyokütleden enerji üretimi,
döngüsel ekonomi ilkelerine uymaktadır (Jain ve ark., 2022). Uygun maliyetli ve sürdürülebilir biyoenerji
üretmek açısından anaerobik çürütme yöntemi oldukça uygundur. Döngüsel ekonomi kapsamında çeşitli
atıkların kullanılması ile hem atık yönetiminin sağlanacak hem de temiz enerji üretimi gerçekleşecektir.
Biyokütle veya kömür kullanımı ile metanol üretimi W2F teknolojileri içerisinde incelenmektedir. Biyokütle
kullanımı ile metanol üretimi doğalgazdan metanol üretimine benzerdir. Kullanılacak olan biyokütle öncelikle sentez gazına dönüştürülür, daha sonra sentez gazından metanol eldesi sağlanır (Şekil 41). Gazlaştırma
işlemi katı biyokütlenin hava/oksijen, buhar ve baca gazları gibi gazlaştırıcı maddeler yardımıyla gazlı karışımlara dönüştürülmesini sağlayan bir termokimyasal dönüşüm tekniğidir (Zhao ve ark., 2015). Lignoselülozik atıklar tarımsal ürünlerin hasatından sonra oluşan tarımsal atıklar olarak bilinmektedir. Lignoselülozik
atıkların hammadde olarak kullanıldığı proseslerde ısı kullanılarak basınç altında gaz faza dönüşüm gerçekleştirilmektedir.

Şekil 41. Biyokütleden metanol üretimi (Özkaya, 2021)

Sistem gerekli sıcaklığa ulaştığında, biyokütle içinde bulunan su ve diğer uçucu maddeler buharlaşırken,
lignoselüloz bozulmaya başlar ve bunun sonucunda karmaşık biyokütle yapısı kırılarak atıklar daha kolay
parçalanabilir forma dönüşür. Bu da ham biyokütleye kıyasla gazlaştırma için gereken güç tüketimini %8090 oranında azaltılır (Van der Stelt ve ark., 2011). Biyokütleden metanol üretiminde en önemli nokta ise
lignoselülozik atıklara ulaşmanın kolay olması, bolluğu ve ucuz olmasıdır. Tarımsal atıkların arazilerden
toplanmasını takiben metanol üretimi gibi yararlı amaçlarla kullanılması sürdürülebilir atık yönetimine katkı
sağlamaktadır. Üstelik lignoselülozik atıklardan yakıt üretilmesi ve üretilen yakıtın ulaşım amacı ile araçlarda kullanılması sonucunda atmosfere salınan net sera gazı emisyonunun %108 oranında azaltılabileceği
rapor edilmiştir (Wang ve ark., 2012). Burada, biyokütlenin büyüme esnasında içsel solunum amacı ile kullanmış olduğu CO2 ve bu atıkların yakıt olarak kullanılması sonucu atmosfere verilen sera gazı emisyonu
hesaplandığında net salınımının oldukça düşük olduğu belirtilmiştir.
2.6.4.5. Katalitik Hidrojenerasyon ile Metanol Üretimi
Karbondioksit emisyonuna yol açmadan sürdürülebilir ve yeşil metanol üretmenin en önemli yolu, karbondioksit ve hidrojen gaz karışımının hammadde olarak kullanımıdır. Yeşil Metanol üretiminde anahtar bileşen
ise katalizördür. Bir mol CO2’den bir mol metanol üretebilmek için 228 kJ enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır.
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Karbondioksitten hidrojenasyon, elektrokimyasal indirgeme veya başka yollarla elde edilebilecek ürünlerin
başında metanol gelmektedir. Yenilenebilir elektrik enerjisini hidrojen, metanol, metan ve daha yüksek hidrokarbonlar gibi bileşiklerde kimyasal enerji şeklinde depolamak mümkündür. Fakat en önemli noktalardan
biri nakliye/depolama/dağıtım ağının sorunsuz kurulması için yenilenebilir ve sürdürülebilir bir sıvı yakıtın
üretimidir. Metanol üretim/ nakliye/depolama/dağıtım adımları için gereklilikleri kolaylıkla karşılaması nedeniyle uygun bir yakıttır.
CO2 + 3H2 → CH3OH + 3H2O

Karbondioksitin kimya ve proses endüstrisi için hammaddeye (metanol) dönüştürülmesi, bu değer zincirinde yenilenebilir enerjiyi hızla tanıtmanın en verimli yoludur. Karbon yakalama ve kullanma sistemleri
küresel ısınma etkilerini hafifletmek nedeniyle dikkat çekiyor. Karbondioksitin hidrojenerasyonu yoluyla
metan, hidrokarbonlar, etanol, formik asit, metanol, dimetil eter ve sentez gazı üretilebilir. Karbondioksitin
tutulması için genel olarak adsorpsiyon, absorpsiyon ve membranlar kullanılmaktadır. Dünya metanol üretimi 65 milyon ton civarındadır (Atsonios ve ark., 2016). Enerji Teknolojisi Perspektifleri 2016 (IEA, 2016)
tarafından yayınlanan raporda, karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin 2050 yılına kadar küresel
sera gazı emisyonlarını %70 oranında azaltmak için karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin toplam
CO2 azaltımlarının yaklaşık beşte birine katkıda bulunması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre toplam emisyonların yaklaşık olarak %70’ine denk gelen 27 Gt CO2’nin 2050 yılına kadar yakalanması ve depolanması
gerekmektedir.
2.6.5. Biyohidrojen
Biyokütleden hidrojen elde edilen prosesler biyokütledeki su miktarının yüzde 80’den az olduğu durumlarda
ısıl işlemlerle gerçekleştirilir. Bunlardan en önemlileri piroliz, gazlaştırma ve süper kritik su gazlaştırmasıdır. Biyokütle yüzde seksenden fazla su içeriyor ise ısıl olmayan fermentasyon yöntemiyle hidrojen üretilir.
Biyokimyasal hidrojen üretmenin dolaylı bir yolu, biyogaz (metan) ve biyoyakıt (metanol, etanol, biyodizel
ve biyodimetileter) reformundan geçer. Bu yakıtlar kendi başlarına değerli ürünlerdir, ancak yeşil hidrojen
üretmek için de kullanılabilirler. Biyohidrojen üretimi biyokütlenin yenilenebilir bir enerji kaynağı olması
nedeni ile mevcut teknolojilere önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Mikrobiyal hidrojen üretimi birçok
mikroorganizma tarafından oksijensiz ortamda gerçekleşen doğal bir reaksiyondur. Biyohidrojen üretimi
direkt biyofotoliz, indirekt biyofotoliz, ışıksız fermentasyon ve ışıklı fermentasyon olmak üzere dört temel
mekanizma ile gerçekleştirilebilir. Direkt biyofotolizde, algler ve siyanobakteriler fotosentez mekanizmasıyla ışık enerjisiyle su moleküllerini hidrojen ve oksijene ayırır. Üretilen hidrojen iyonları, hidrojenaz enzimi
tarafından hidrojen gazına dönüştürülür. Işıksız fermentasyon yöntemiyle hidrojen üretiminde mikroorganizmalar karbonhidratça zengin substratları organik asit ve alkollere çevirerek bu sırada H2 ve CO2 üretirler. H2
üretimi hidrojenaz enzimi tarafından katalizlenir. Işıksız fermentasyon ile bir mol glukozden maksimum 4
mol H2 üretilir. Atık su veya zirai atıklar fermentatif hidrojen üretimde kullanılabildiğinden sistem hem enerji
üretiminde hem de atıkların giderilmesinde rol oynayabilir.
Fotofermentatif hidrojen üretimi mor kükürtsüz fotosentetik bakteriler (PNSB) tarafından oksijensiz ortamda organik asitlerin ışık enerjisi kullanılarak parçalanması sonucu gerçekleşir. Hidrojen üretimi nitrojenaz
enzimi tarafından katalizlenir. Nitrojenaz enziminin asıl fonksiyonu nitrojen fiksasyonu olmasına rağmen,
moleküler nitrojenin yokluğunda ve nitrojen kaynağı azlığında enzim H2 üretimini katalizler. Nitrojenaz
enzimi O2 ve amonyum iyonu tarafından inhibe edildiğinden, fotofermentatif hidrojen üretiminin oksijensiz
ortamda, nitrojen yokluğunda ve nitrojen kaynağı (amonyum veya amino asitler) kıtlığında gerçekleştirilmesi gerekir. Fermentatif hidrojen üretiminde olduğu gibi fotofermentatif hidrojen üretiminde de atıklar kullanılabildiğinden, sistem hem enerji eldesi hem de atık giderimi faydası sunmaktadır. Fotofermenatif hidrojen
üretiminde güneş ışığından faydalanıldığından maksimum güneş ışığı emilimini sağlayacak biyoreaktörlerin tasarlanması üretilen hidrojenin miktarını etkileyen en önemli faktördür. Işığın etkin kullanımı hidrojen
üretim verimini ve hızını arttıracağından biyoreaktörler için gerekli arazi ihtiyacı azalacak ve sistemin ekonomik açıdan uygulanabilirliği mümkün olacaktır. Fotofermentatif hidrojen üretiminde üç tip biyoreaktör
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kullanılmaktadır. Bunlar; i) dikey panel reaktörler; ii) dikey kolon reaktörler ve iii) borusal reaktörler olarak
sınıflandırılabilir.
ODTÜ Hidrojen Araştırma Laboratuvarı’nda fotosentetik hidrojen üretimi üzerine birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar zeytinyağı fabrikası atık suyu, şeker ve süt endüstrisi yan ürünleri ve atıklarından hidrojen üretimi, fotobiyoreaktör tasarımı, fotofermentatif bakterilerin hidrojen üretiminin genetik
modifikasyonlarla iyileştirilmesi konularındadır. “Biyokütleden Isıl İşlemsiz Saf Hidrojen Üretimi” Avrupa
Birliği 6. Çerçeve Programında desteklenen HYVOLUTION entegre projesi çerçevesinde 2 MW gücüne
eşdeğer hidrojen üreten bir tesisin tasarımı ve maliyet analizi yapılmıştır. Proje süresince birçok zirai/endüstriyel atıktan (patates kabuğu, miscantus, şeker fabrikası yan ürünleri koyu şerbet ve melas, arpa sapı gibi)
ardışık fermentatif ve fotofermentatif hidrojen üretimi laboratuvar, pilot ve tatbikat düzeyinde incelenmiştir.
Melastan ve diğer biyokütle türevli atıklardan fermentatif hidrojen üretimi üzerinde, hammadde kaynağıyla
entegre bir ek tesis kavramıyla, daha fazla araştırma yapılmalıdır.
Bugün, milyonlarca yılda yeryüzünde fotosentez tarafından depolanan güneş enerjisini, çok daha hızlı bir
oranda fosil yakıtlar olarak tüketiyoruz. Günümüzde güneş, rüzgar, dalga, jeotermal ve nükleer gibi karbonsuz alternatif enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Dünyanın enerji takviyesini artırmak için ya mevcut enerji
kaynaklarının bir kısmını alternatif enerji kaynaklarıyla değiştireceğiz ya da biyokütleden biyoyakıt, biyogaz
ve biyohidrojen gibi yeni kaynaklar üreteceğiz. Günümüz mühendisleri, enerji kaynaklarının yanı sıra, bu
kaynakları daha verimli bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda da oldukça endişelidir. Gelecek için bir
çözüm var, hidrojen yeni bir enerji taşıyıcı sistemi (Dinçer ve ark., 2021). Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilebilir, depolanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda verimli bir şekilde yakıt hücrelerinde doğrudan
elektriğe dönüştürülebilir.
Hidrojen enerji sistemi, sürdürülebilir bir gelecek için biyo-analog bir stratejidir (Şekil 42). Fotosentez,
güneş enerjisini depolamanın en verimli yoludur. Bitkiler, algler ve fotosentetik mikroorganizmalar enerji
iletim merkezlerini geliştirmişler ve bu enerji dönüşümünü ve depolamasını nasıl yapacaklarını biliyorlar.
Araştırmacılar hidrojenin fotobiyolojik ve biyomimetik üretiminden yararlanıyor. Biyolojik hidrojen üretim
süreçleri, yani biyofotoliz, karanlık fermantasyon ve fotofermantasyon, yenilenebilir kaynaklardan hidrojen
üretme olasılığını sunar. Rhodobacter türleri, ışık enerjisi tüketerek biyokütleden türetilen küçük zincirli
organik asitlerden hidrojen üretebilen fotosentetik mor kükürt olmayan bakterilerdir.

Şekil 42. Biyo-benzer strateji ile sürdürülebilir enerji geleceği (Eroğlu, 2021)
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Yakıt tüketim oranı çok yüksek olduğu için, enerji biyoniklerine dayalı yeni stratejilerle biyohidrojenin çok
daha hızlı üretilmesi gerekiyor. Bu süreçler net bir enerji kazancı sağlamalı, ekonomik olarak rekabetçi
olmalı ve gıda kaynaklarını azaltmadan büyük miktarlarda üretilebilir olmalıdır. Geleneksel teknolojilerle
rekabet edebilmek için tüm alanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Hidrojenle çalışan yakıt hücreli
elektrikli araç seçeneği, 21. yüzyıl insanlarına sürdürülebilir bir gelecek için tüketim alışkanlıklarını nasıl
değiştireceklerine dair bir ipucudur.
2.6.5.1. Biyokütleden Hidrojen Üreten Teknolojiler
Biyokütleyi enerjiye çeviren teknolojiler Şekil 43’te gösterilmektedir. Bu yöntemleri ısıl işlemli ve ısıl işlem
uygulanmayan teknolojiler olarak iki ana başlıkta ele alabiliriz.

Şekil 43. Biyokütleyi Enerjiye Çeviren Teknolojiler (Eroğlu, 2021)

Biyokütlenin içerdiği su miktarı uygulanan yöntemle çok ilgilidir. Kuru biyokütle yakılarak karbondioksit
ve su üretilir, elde edilen ısı elektrik enerjisine dönüştürülür. Biyokütle 500-700 °C derecede piroliz edilerek
yağ, gazlar ve katran elde edilir. Biyokütle hidrotermoliz yöntemiyle 250-600 °C derecelerde biyoyağ ve
katran elde edilir. Biyokütle ısıl işlemle 650-1200 °C derecede gazlaştırılarak sentez gazı ve katran üretilir.
Sentez gazı hidrojen, karbon monoksit, metan ve düşük moleküllü alkanlar içerir. Teknolojik olarak sentez
gazı metanol gibi sıvı yakıtların üretiminde önemlidir. Süperkritik sugazı gelişmekte olan bir teknolojidir.
Sentez gazına benzer ürünler elde edilir. Biyogaz, biyometanol, biyoetanol, biyodizel ve biyodimetileter gibi
biyokütleden elde edilen biyoyakıtların reformasyonuyla da hidrojen elde edilir. Yüzde 85 su ihtiva eden
biyokütleden fermentasyonla ısıl işlem uygulanmadan hidrojen, metan, etanol ve organik asitler elde edilir.
2.6.5.2. Karanlık Fermentasyon ve Fotofermentasyonla Hidrojen Üretimi
Şekil 44’te biyolojik hidrojen üretimini gösterilmektedir. Algler ve siyanobakteriler ışık enerjisiyle suyu
parçalıyarak hidrojen ve oksijen gazı üretirler. Bu işlem biyofotoliz olarak adlandırılır. Fermentatif bakteriler
şeker gibi hidrokarbonları suyla birleştirerek hidrojen, karbon dioksit ve organik asit üretirler. Termodinamik
olarak karanlık fermentasyonla hidrojen ve karbondioksite tam dönüşüm sağlanamaz (Şekil 45). Karanlık
fermentasyonla bir glikoz molekülü 2 mol asetik asit ve 4 mol hidrojen üretilebilir. Asetik asitin hidrojene
dönüşümü için ilave enerji gerekir. İşte bu ilave enerji fotosentetik bakterilerle ışık enerjisinden sağlanmak-
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tadır. Bir mol asetik asitten 4 mol hidrojen elde edilir. Dolayısıyla bir mol glikozdan tam dönüşüm ile 12 mol
hidrojen üretilebilir. Bunun üçte biri karanlık fermentasyonla üçte ikisi ise fotofermentasyonla üretilebilir.
Biyokütle olarak çeşitli organik, zirai ve gıda atıkları değerlendirilmektedir. Karanlık fermentasyon ve fotofermentasyon süreçleri birbirini takip ettiği takdirde hidrojen üretim verimi %60-%80’e çıkabilmektedir.

Şekil 44. Biyolojik yöntemle hidrojen üretimi (Eroğlu, 2021)

Şekil 45. Karanlık fermentasyon ve fotofermentasyonla hidrojen üretimi (Eroğlu, 2021)

Biyokütleden Isıl İşlem Yapılmadan Saf Hidrojen Eldesi başlıklı AB 6. Çerçeve Projesi SES6-019825, HYVOLUTION PROJESİ 2006-2010 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu projenin amacı yöresel bitkiler, zirai ve
gıda atıklarından elde edilen biyokütleden, biyolojik yöntemlerle hidrojen üretilmesine yönelik endüstriyel
proses geliştirmektir. Tasarım kapasitesi 50 kg/h (2 MWe) saf hidrojen üretimidir. Bu proje, Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve programında 6.1 Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Tematik Alanı’nda desteklenmiştir.
HYVOLUTION projesine 11 Avrupa Birliği ülkesi, Türkiye, Rusya ve Güney Afrika katıldı. Şekil 46’da
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gösterildiği gibi proje 6 iş paketine ayrılmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi araştırmacıları bu projede
fotofermentasyon iş paketini koordine etmiştir. Hyvolution projesinden elde edilen bilgiler ışığında yapılan
ekonomik analiz sonucu yatırım maliyetine en büyük katkıyı %93 ile fotofermentasyon ünitesi yapmaktadır.
Bu fotofermentasyonun kapladığı alanı ile de ilgilidir. Ayrıca işletme maliyetini attıran önemli bir faktör de
fotofermentasyonda kullanılan LDPE tüpleridir. Dolayısı ile fotobiyoreaktörlerin tasarımının iyileştirilmesi
gerekmektedir.

Şekil 46. Biyokütleden Isıl İşlem Yapılmadan Saf Hidrojen Eldesi AB 6. Çerçeve Projesi SES6-019825,
HYVOLUTION Projesi (2006-2010) (Eroğlu, 2021)

2.6.5.3. Fotofermentör Tasarımını Etkileyen Faktörler
Fotofermentatif hidrojen üretimi için önemli bir parametre olan H2 üretim hızı üretilen H2 miktarının reaktör
hacmi ve zamana bölünmesi ile elde edilir. Şekil 47’de literatürde rapor edilen üretim hızları özetlenmiştir.
Bu çalışmalarda Rhodobacter sphaeroides, R. capsulatus, R. palustris gibi mor sülfürsüz bakteriler ve farklı
besiyerler kullanılmıştır. Bu besiyerlerinden bazıları şunlardır; zeytinyağı fabrikası atık suyu (karasu) (Eroglu ve ark., 2008), melas karanlık fermentasyon çıktısı (Özgür ve ark. 2010), asetat (Uyar ve ark., 2011), (Zabut ve ark., 2010), glikoz (Keskin ve Hallenbeck, 2012), melas (Sağır ve ark., 2018). Besiyerindeki karbon
sayısı arttıkça üretim hızında artış olduğu görülmektedir.
Fotobiyoreaktör hacmi hidrojen üretim hızını etkilemektedir. Şekil 48’de görüldüğü gibi reaktör hacmi büyütüldüğünde ve özellikle açık alana yerleştirilen fotobiyoreaktörlerde günlük sıcaklık ve ışık şiddetindeki
değişiklikler H2 üretim hızını etkilemektedirler. Şekil 49’da laboratuvarda aydınlatılan ve sıcaklığı soğutmalı
bir inkübatörle sabit tutulan cam şişe reaktörler, açık havada tutulan içten soğutmalı fleksiglas panel reaktörler (Androga ve ark., 2011), ve açık havada toprak üstünde eğik duran sirkülasyonlu içten soğutmalı LDPE
borulu fotobiyoreaktör (Boran ve ark., 2010) gösterilmektedir. Bu araştırmalar ODTÜ Hidrojen Araştırma
Laboratuvarında yapılmıştır. Panel reaktörlerin çok pahalı olması nedeniyle Hyvolution projesinde borusal
reaktör tercih edilmiştir. Ancak bu tür reaktörler yüksek toprak alanı gerektirmektedir. Ayrıca LDPE borular
açık hava koşullarına oldukça dayanıksız olduğu için her yıl değiştirmek gerekmekte bu da işletme maliyetini artırmaktadır.
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Şekil 47. Fotofermantasyonla hidrojen üretim hızı (Eroğlu, 2021)

2.6.5.4. Hidrojen Üretim Hızını Ve Proses Verimini Arttırmaya Yönelik Stratejiler
Hidrojen üretim hızını artırmaya yönelik olarak son yıllarda ODTÜ Biyohidrojen Araştırma gurubu aşağıdaki araştırmaları yapmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Genetik modifikasyon
Metabolizmayı anlamak (tüm genom verileri)
Yeni fotobiyoreaktör ve proses tasarımı, işletme ve proses kontrolünü geliştirmek
Immobilizasyon ve kesikli beslemeyle sürekli hidrojen üretimi
Mikrobiyal fizyoloji ve besiyeri gereksinimini daha iyi anlamak
Karışık kültür kullanımı ve metabolik çok yönlülük yaratmak.
Fermentasyon+Metajenosis+Fotofermantasyon kombinizasyonları denemek.

Şekil 48. Hydrojen üretim hızının fotobiyoreaktör (FBR) hacmiyle değişimi (Eroğlu, 2021)
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Şekil 49. Fotobiyoreaktör tipleri. A. Cam Şişe Laboratuvar Reaktörleri, (55 cc), B. Fleksiglas Panel Reaktörler (4 L),
C. Boru tipi LDPE Reaktör (90 L) (Eroğlu, 2021)

Şekil 50. Rhodobacter türleriyle hidrojen üretim mekanizmasına bakış (Eroğlu, 2021)

Rhodobakter türleriyle hidrojen üretim mekanizması Şekil 50’de gösterilmektedir (Koku ve ark., 2002).
Bu şemada gösterilen nitrojenaz enzimi, protonları hidrojen molekülüne değiştirmek için gerekli enerjiyi
ATP-ADP dönüşümünden almaktadır. Işık enerjisi merkezinde ADP tekrar ATP’ye dönüşerek enerji depolamaktadır. İkinci önemli enzim olan hidrojenaz enzimi çift yönlü çalışabilmekte, geri-alım yönünde çalıştığı
takdirde hidrojen molekülleri tekrar protona dönüşmekte, dolayısıyla hidrojen verimi düşmektedir. Genetik
modifikasyon yapılarak hup- mütantlarda geri dönüşüm hidrojenaz enzimi etkisiz kılınmıştır (Öztürk ve ark.,
2012; Pekgöz ve ark., 2011; Kars ve ark., 2010).
Farklı stres koşulları altında R. capsulatus bakterisinin hidrojen üretim metabolizmasının genetik alt yapısını
anlama çalışmaları için Affymetrix mikroarray çipleri tasarlandı ve imal ettirildi. Genom seviyesinde kontrol
ve davranışı inceleyerek daha fazla bilgi edinildi. Bu yöntem ile karşılaştırmalı olarak belirlenen koşullar altında organizmaların genlerindeki ifadelenme değişimlerini çalışmak mümkündür. R. capsulatus bakterisinin
özellikle hidrojen üretim metabolizmasına yönelik değişimleri aydınlatarak daha yüksek hidrojen verim elde
edebilecek şekilde yapılabilecek genetik değişikliklere ışık tutabilecek bilgilere ulaşmak amaçlandı. Burada
listelenen koşullar altında R. capsulatus bakterisinin gen ifade değişimlerini bu bakteriye özel tasarlanan
Affymetrix mikroa çipleri ile analiz edildi.

TÜBA-BİYOKÜTLE ENERJİSİ RAPORU

89

Özellikle çalışılan stresler şunlardır:
• Sıcak stresi-Soğuk stresi
• Yüksek ışık şiddeti
• Farklı azot kaynakları
• Karanlıktan ışığa geçişteki gen ifade değişimleri
Sıcak stresinin hidrojen üretim metabolizması gen ifadelerini belirgin şekilde etkilediği görülmüştür. Soğuk
stresi nitrojen, fotosentez ve elektron transport metabolizma genlerinin ifadesini artırmıştır. Sıcak stresi ise
bunların ifadesini azaltmıştır. Sıcak stresi ayrıca hücre zarı, hücre duvarı, taşıyıcılar ve bağlanma proteinleri
genlerinin de ifadelerini azaltmıştır.
Karanlıktan ışığa geçişte Fotosentetik donanım genleri, Nitrojenaz genleri, Elektron transport genleri, CO2
fiksasyon genleri, Molibden ve demir taşıma ve bağlama proteinleri genlerinin ifadeleri artmıştır. Stres yanıtı
genleri (şaperonlar, şaperoninler, ATP bağlı proteazlar), Trankripsiyon ve translasyon genlerinin ifadeleri
büyük oranlarda azalmıştır (Gürgan ve ark., 2020a).
Yüksek ışık şiddetinde fazla elektronların dağıtımını sağlamak ve bunların hücre yapılarına zarar vermesini
engellemek için nitrojenaz ve elektron taşıma genlerinin ifadesini uyarmıştır. Bu bakterilerdeki fotosentetik zar sistemini korumak için de foto sistem yapılarının genlerinin üretimini azaltmıştır (Gürgan ve Ark.,
2020b).
Farklı azot kaynakları altındaki gen ifade değişimlerine bakılmıştır (Erkal ve ark., 2019). Amonyum klorür
kullanılan kültürlerdeki bakterilerde Hidrojen üretim metabolizması genlerinin ifadeleri glutamat kullanılan
kültürlerdeki bakterilerden daha az olduğu bulunmuştur. Bunun aksine fotosentetik elektron transport ve
asetat kullanım metabolik yol genlerinin ifadeleri artmıştır.
2.6.5.5. Yeni Fotobiyoreaktör ve Proses Tasarımı, İşletme ve Proses Kontrolünü Geliştirmeye Yönelik
Araştırmalar
Fotofermantasyon, hidrojeni sürdürülebilir bir şekilde üretmenin bir alternatifidir. Fotobiyoreaktör tasarımı,
ekonomik olarak uygulanabilir bir operasyon için çok önemlidir ve optimal bir tasarım, düzgün hız ve ışık
dağılımı, düşük basınç düşüşü, düşük gaz geçirgenliği ve verimli gaz sıvı ayrımı sağlamalıdır. Bu kriterleri
karşılamayı amaçlayan, yığılmış cam borular şeklinde bir biyoreaktör, mor kükürt içermeyen bakteriler tarafından dış mekan fotofermentatif hidrojen üretimi için tasarlanmıştır. Tasarım 4 yığılmış U tüp (tüp çapı 3
cm) ve 2 dikey manifolddan oluşur. Bu reaktörün 3 boyutlu modelinin hidrodinamiği COMSOL Multiphysics 4.1 ile çözüldü. Tüp uzunluğunun (1,4, 2,0, 3,8 m), tüp adımının (8, 10,5, 13 cm) ve hacimsel akış hızının
(25-250 L/h) akış dağılımı üzerindeki etkileri araştırıldı. Yığılmış Cam borular şeklindeki reaktör tasarımı,
daha az zemin alanı ve daha uzun ömür sağlamaktadır. Şekil 51’de resmi verilen reaktör, bu tasarım ile inşa
edilmiş ve dış ortam koşullarında karbon kaynağı olarak melasla kullanılmış ve Rhodobacter capsulatus
YO3 hup bakterisiyle hidrojen üretilmiştir (Kayahan ve ark., 2016).
Şeker bazlı besinlerden fotofermentatif hidrojen üretiminin süresi, organik asitlerin üretiminin neden olduğu
kademeli asitleşme ile sınırlıdır ve bu da optimumun altında pH’a yol açar. Bu sorunu çözmek için, özel bir
pH kontrol sistemi inşa edildi ve 20 L’lik boru şeklindeki bir fotobiyoreaktör üzerine kuruldu ve dış mekan
koşullarında çalıştırıldı (Şekil 52). Melastan uzun vadeli, tek aşamalı hidrojen üretimi, mor kükürt içermeyen
bakteri Rhodobacter capsulatus kullanılarak sağlandı. Çalışma 48 gün sürmüş, en uzun süre melas üzerinde
tek yem olarak boru şeklinde bir fotobiyoreaktörde elde edilmiştir. pH optimum değerine yakın tutulmuştur.
Yüksek saflıkta hidrojen (ortalama olarak mol olarak %90’ın üzerinde) ve sakarozun tama yakın dönüşümü
gözlemlendi. En yüksek hidrojen verimliliği 0,69 molH2/(m3.saat) olarak bulundu. Öte yandan, hidrojen
üretiminin faaliyet dönemlerinden sonra durduğu gözlemlendi. Seyreltme ve ardından yapay aydınlatmanın
ardından üretime devam edildi, bu da üretim faaliyetinin uzun süreli çalışmalarda geri kazanılabileceğini
gösteriyor (Oflaz ve Koku, 2021).
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Şekil 51. Fotobiyoreaktör geliştirilmesi (Oflaz ve Koku, 2021)

Şekil 52. pH Kontrolünün melastan hidrojen üretimine etkisi: Pilot ölçekli deneyler (20L)
(Oflaz ve Koku, 2021’den uyarlanmıştır)

2.6.5.6. Immobilizasyon ve Kesikli Beslemeyle Sürekli Hidrojen Üretimi
Bakteri immobilizasyonu ile fotobiyoreaktör de hidrojen üretimi birçok avantaja sahiptir. Agar immobilize
bakteri kompleksi için bir naylon kumaş destek ağı ile Pleksiglastan yeni bir panel fotobiyoreaktör (1,4 L)
(Şekil 53) yapılmıştır (Elkhalout ve ark., 2019). Sırasıyla 2,5 ve 5,0 mg dcw/mL agar hücre konsantrasyonlarına sahip iki Rhodobacter capsulatus DSM 1710 vahşi tip suşu ve Rhodobacter capsulatus YO3 (hup−,
alım hidrojenaz silinmiş mutant) agar tarafından tutturulmuştur. Sistem 72-82 gün boyunca sürekli aydınlatma altında 30 °C’de substrat olarak asetat kullanan kesikli besleme modunda çalıştırıldı. İmmobilizasyon, pH dalgalanmalarını azaltarak fotobiyoreaktörlerin stabilitesini arttırdı. İşlem sırasında pH 6,7 ile 8,0
arasında kaldı. Askıya alınmış kültüre kıyasla immobilize fotobiyoreaktörlerde hem hidrojen verimi hem de
üretkenlik daha yüksekti. En yüksek hidrojen üretkenlikleri R. capsulatus DSM1710 ve R. capsulatus YO3
ile sırasıyla 0,75 mmol H2/L/saat ve 1,3 mmol H2/L/saat ile elde edildi. Agar immobilize sistemin dayanıklı
ve uzun süreli H2 üretimi için potansiyeli ortaya çıkarıldı. Süspanse sistemlere göre hidrojen üretim hızı ve
verimi immobilize sistemlerde daha yüksek olduğu bulunmuştur (Sağır ve ark., 2018a).

Şekil 53. İmmobilizasyon fotobiyoreaktörleri: Sağda laboratuvar içinde, solda açık havada çalışan sistem gösterilmektedir (Eroğlu, 2021)
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2.6.5.7. Ekonomik Değerlendirme
Hammadde olarak melas kullanılarak iki aşamalı fermentatif hidrojen üretiminin endüstriyel uygulamalar
için uygunluğu incelenmiştir (Grabarczyk ve ark., 2019). Çalışma, üretim sürecinin simülasyonunu ve Hidrojen çıkışı 2 MW’lık bir enerji akışına eşdeğer olan bir tesisin performansının değerlendirilmesidir. Ele alınan iki aşamalı süreç kavramı, HYVOLUTION (Claassen ve ark., 2010) araştırma projesinin sonuçlarına dayanmaktadır. Takip çalışmalarından elde edilen katkılar da dikkate alınmıştır (Avcıoğlu ve ark., 2011; Uyar
ve ark., 2015). HYVOLUTION çalışma programının bir parçası olarak gerçekleştirilen tasarım çalışmaları
dışarıdan hammadde tedariğine dayanan bağımsız bir tesis temel alınarak incelenmiştir. Hidrojen verimini en
üst düzeye çıkarmak için, karanlık fermentasyonun, optimum sıcaklık aralığı 60 C’nin üzerinde olan mikroorganizmaları kullandığı varsayılır ve bu nedenle, ilk işlem aşaması termofilik fermantasyon olarak adlandırılır (Ljunggren ve Zacchi, 2010). Varsayımsal tesis üç ana birimden oluşur: Termofilik fermantasyon (THF),
fotofermantasyon (PHF) ve gaz yükseltme (GU). Ek olarak, tesiste ısıtma buharı ve soğutma suyu sağlamak
için ihtiyaç duyulan bir düşük basınçlı buhar kazanı ve bir soğutma kulesi bulunmaktadır. Proses ısı talebi,
iki fermantasyon aşamasının termal entegrasyonu ile azaltılır. Termofilik fermentasyondan gelen sıvı, harici
geri dönüşüm akışını veya tamamlama suyunu ısıttığı bir plakalı ısı eşanjöründen geçer ve melas seyreltme
için verilir. Polonya’nın ekonomik koşulları varsayılarak hesaplanan hidrojen maliyeti, ana ekonomik endeks
olarak seçilmiştir ve ek teknolojik endeks olarak enerji verimi kullanılmıştır.
Proses parametrelerinin muhafazakar değerleri varsayıldığında, hidrojen maliyeti yaklaşık 33 EUR/kg (ve
enerji verimi 1,68) olarak tahmin edilmiştir. Bu açıkça göstermektedir ki, bu tür proses parametrelerinde
hidrojen üretim tesisi, Almanya ve ABD’de fosil kaynaklardan büyük ölçeklerde üretilen hidrojenin mevcut
maliyet seviyesi 2,7 EUR/kg’ın altında olduğu için rekabetçi olamaz. Ayrıca, yenilenebilir kaynaklar için
mevcut destek planlarını kullanarak yenilenebilir elektrik kullanılarak su elektrolizi ile üretilen hidrojenin
maliyeti (şimdiye kadar sadece küçük ölçekte) 3,2 EUR/kg’ın altındadır ve önümüzdeki on yıllarda düşmesi
beklenebilir.
Tesis performansını iyileştirmeye yönelik önlemlerin tanımlanmasını ve etkilerinin tahmin edilmesini amaçlayan duyarlılık analizine göre en umut verici iyileştirme önlemi olarak, fotofermantasyon ünitesinde artan
hidrojen üretkenliği belirlendi. Simülasyon çalışmasında 0,50 mmol/L/h’lik bir üretkenlik değeri varsayılırken, fotofermentasyon üzerine deneysel araştırmaların yayınlanmış bazı sonuçları, 1 mmol/L/h’nin üzerindeki değerlerin elde edilebileceğini göstermektedir. Bu, hidrojen maliyetini %33 azaltmayı ve enerji verimini
%4 artırmayı mümkün kılacaktır. Son yapılan melas işleme araştırmalarında 0,67 mmol/L/saat (%34 daha
yüksek) verimlilik elde edilirken (Avcioğlu ve ark., 2010), şeker pancarı koyu şerbetinden hidrojen üretimi
araştırmasından 1,05 mmol/L/saat verimlilik rapor edilmiştir (Uyar ve Ark., 2015). Hidrojen için iki aşamalı
tesiste 1,05 veya 3 mmol/L/h verimlilik değerleri elde edilirse hidrojen maliyetindeki azalma sırasıyla yaklaşık %33 ve %60 olarak tahmin edilebilir; aynı zamanda, enerji verimi sırasıyla %4 ve %10 oranında artacaktır (Grabarczyk 2019). Verimlilik artışına benzer şekilde, fotobiyoreaktör tasarımının ve prosesin iyileştirilmesi daha az arazi alanı gerektirecek, ayrıca fotofermantasyon ünitesinin sermaye maliyetini düşürecektir
ve böylece hidrojen maliyetinin azalmasına da katkıda bulunacaktır ( Oflaz ve Koku, 2021).
Termofilik fermentasyona sağlanan çözeltideki sakaroz konsantrasyonunun simülasyon çalışmasında varsayılan 10 g/L değerinin üzerine çıkarılmasıyla tesis performansı da önemli ölçüde iyileştirilebilir. 20 g/L’de
enerji verimi %25 artacaktır. Termofilik fermentasyonda sakaroz dönüşümü de arttırılırsa, enerji verimindeki
iyileşme daha belirgin olacak ve ayrıca hidrojen maliyeti biraz azaltılabilecektir. Yalnızca yukarıda belirtilen
rakamlara dayanarak, yani ilgili iyileştirme potansiyelini ihmal ederek diğer proses ve tesis parametrelerindeki değişikliklerle, çok uzak olmayan bir gelecekte hidrojen maliyetinin yaklaşık 22 EUR/kg’a düşürülmesi
ve enerji veriminin yaklaşık 2,4’e çıkarılması sağlanabilir. Bu maliyet düzeyinde, termofilik fermantasyon
ve ardından fotofermentasyon kullanan bağımsız bir tesiste melastan hidrojen üretimi rekabetçi kalamaz.
Termofilik fermentasyon girişindeki sakaroz konsantrasyonunun 40 mg/L’ye ve fotofermentasyon ünitesindeki hidrojen üretkenliğinin 3 mmol/L/saat’e çıkarılması yoluyla daha fazla iyileştirme potansiyelinin
kullanılması mümkün olabilir.
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Melastan ve muhtemelen diğer biyokütle türevli hammaddelerden fermentatif hidrojen üretimi üzerine daha
fazla araştırma, hammadde kaynağıyla entegre bir ek tesis kavramı incelenmelidir. Melas işleme durumunda,
hidrojen maliyeti önemli ölçüde azaltılacaktır. Bir pancar şekeri fabrikası tarafından besleme stoğu kaynağıyla entegre ek bir tesis, melas depolama ve atık su arıtma gibi belirli tesis alt sistemlerine yatırım gerektirmeyecek ve şeker fabrikasından boşaltılan atık ısıyı hidrojen üretim tesisinde kullanabilir durumda olacağı
için ekonomik değerlendirmeyi olumlu yönde etkileyecektir.
Mezofilik karanlık fermantasyon, Metanojenesis ve Foto-fermantasyonun melasa ayrı ayrı uygulamaları ve
kombinasyonları araştırmaları ve ekonomik değerlendirilmeleri devam etmektedir (Tunçay ve ark., 2017,
Koç ve ark., 2015, TUBİTAK 1001 PROJESİ- 112M252). Glikoz ile yapılan sıralı mikroaerobik karanlık
fermentasyon ve immobilize R. capsulatus JP91 ile fotofermentasyon yoluyla hidrojen üretim veriminin
iyileştirildiği gösterilmiştir (Sağır ve ark., 2018). Şimdiye kadar en yüksek hidrojen verimi (7.8 mol H2/
mol glukoz) immobilize sistem ile elde edilmiştir. Ardışık sistemin glikozdan hidrojene dönüşüm veriminin
iyileştirilmesi için umut verici bir çözüm olabileceği sonucuna varılabilir. Bu nedenle, biyohidrojen üretimi
için büyük ölçekli operasyonların fizibilitesini göstermek daha fazla araştırma yapılmasını gerektirmektedir.
2.6.6. Biyogaz
Biyokütlenin anaerobik fermantasyonu sırasında farklı aşamalarda görev yapan farklı türdeki bakterilerin
etkisi ile birlikte bataklık gazı, çöp gazı (deponi gazı) veya kanalizasyon gazı diye de adlandırılan ve çoğunlukla “biyogaz” kavramı ile tanımlanan yanıcı özelliği bulunan bir gaz ile birlikte katı ve sıvı fazdan oluşan
fermente atık/gübre meydana gelir (Chynoweth ve ark., 2001, Igoni ve ark., 2008).
Oksijen bulunmayan ortamdaki organik materyallerin çürümesi sonucu açığa çıkan biyogaz; renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve yapısında çoğunlukla metan ve karbondioksit bulunan bir
gaz karışımıdır. Ayrıca, kararlı ve toksik olmayan bir gazdır. Biyogazın ısıl değeri içeriğinde bulunan metan
oranına bağlıdır ve %60-70 oranında metan içeren bir gaz 18 MJ/m3-21 MJ/m3 aralığında bir ısıl değere
sahiptir. Düşük metan içeriğinden dolayı biyogazın ısıtma değeri doğal gazın üçte ikisi kadardır (5,5 ila 7,5
kWsa/m3). Anaerobik sindirimden 1 m3’lük biyogaz 21 MJ enerjiye eşdeğer olduğunda ve üretim verimliliği
%35 olarak dikkate alındığında 2,04 kWsa elektrik üretebileceği bildirilmiştir (Murphy ve ark., 2004, Asikong ve ark., 2014, Wellinger ve ark., 2013).
Ham biyogaz, genel olarak CH4 ve CO2 ile birlikte H2S, N2, H2, O2 ve CO gibi diğer gazları da farklı oranlarda yapısında içermektedir. Biyogazı oluşturan bu bileşiklerin oranı biyolojik olarak bozunabilirliğe sahip
bileşiklerinin değişik miktarlarda dağılması sebebi ile kullanılan atığın organik bileşimine ve türüne, fermantasyon ortamının sıcaklık, pH ve alıkonma zamanı gibi değişkenlerine ve fermantör türüne bağlı olarak
değişiklik göstermektedir. Her türlü biyokütle kaynağı yapısında temel bileşen olarak karbonhidrat, protein,
yağ, selüloz ve hemiselüloz içerdiği sürece biyogaz üretiminde hammadde olarak kullanılabilmektedir (Igoni
ve ark., 2008, Braun, 2007).
Organik malzemelerin elementel bileşimi göz önüne alınarak teorik maksimum metan verimleri aşağıdaki
Buswell (1930) eşitliği ile yaklaşık olarak hesaplanabilmektedir (Seadi ve ark., 2008):
CcHhOoNnSs + yH2O → xCH4 + (c-x)CO2 + nNH3 + sH2S
Burada;

x = 1/8.(4c+h-2o-3n+2s) ve y = 1/4.(4c-h-2o+3n+2s) şeklinde hesaplanır.
Anaerobik fermantasyon ile biyogaz üretimi çeşitli anaerobik bakterilerin etkin olduğu karmaşık bir süreçtir.
Bu bakteri grupları arasında hidrolitik bakteriler, asit bakterileri ve metan bakterileri proseste ağırlıkla işlev
gören gruplardır. Asit bakterileri bütirik/propiyonik asit üretenler ve asetik asit üretenler, metan bakterileri
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ise asetik asit kullananlar ve hidrojen kullananlar olmak üzere kendi içerisinde farklı gruplara ayrılabilmektedirler. Ortamda oksijen bulunması durumunda inhibe olarak işlevini kaybeden bu bakteri grupları, organik
materyalleri biyokimyasal süreçler ile biyogaza dönüştürürler. Karmaşık organik bileşiklerin anaerobik koşullarda bozunması bu bakterilerin rol aldığı, hidroliz, fermantasyon (asidojenez), asit oluşumu (asetogenez)
ve metan üretimi (metanogenez) olmak üzere genel olarak 4 temel aşamada gerçekleşmektedir. Bu aşamalar
Şekil 54’te şematik olarak gösterilmiştir (Deublein ve Steinhauser, 2008, Khanal, 2008).

Şekil 54. Anaerobik sindirim aşamaları (Paritosh ve ark., 2017’den uyarlanmıştır)

Enzimatik hidroliz: Birinci aşamada, mikroorganizmalar tarafından hücre zarlarına taşınamayan büyük polimer molekülleri, fakültatif veya zorunlu anaerobik hidrolitik bakteriler tarafından salgılanan enzimler (hidrolazlar) tarafından parçalanır. Hidroliz, polimerleri oligomer veya monomerik birimlere ayırır. Polisakkaritler, oligosakkaritler ve monosakkaritlere dönüşür; örneğin, nişasta hidroliziyle glikoz moleküllerinin üretimi
sağlanır. Proteinler peptitlere ve amino asitlere parçalanır ve lipitler gliserol ve yağ asidine dönüştürülür.
Anaerobik koşullarda, hidroliz oranı, asit oluşum oranından nispeten daha yavaştır ve substratın yapısına,
bakteri konsantrasyonuna, pH’a ve biyoreaktörün sıcaklığına bağlıdır. Substrat partiküllerinin büyüklüğü,
pH, enzim üretimi ve substrat partiküllerinde enzimlerin adsorpsiyonu gibi diğer parametreler de hidroliz
oranını etkiler (Mital, 1997, Paritosh ve ark., 2017).
Asidojenez Aşaması: İkinci aşamada, hidrolitik ürünlerin, karbondioksit, hidrojen ve amonyak ile birlikte
asetat, propiyonat, bütirat, valerat ve izobütirat gibi uçucu yağ asitlerine fermente edildiği asitojenez meydana gelir. Asidifikasyon sırasında, fakültatif anaerobik bakteriler, metanojenez için anaerobik bir durum yaratan oksijen ve karbon kullanır. Birinci aşamada elde edilen monomerler, ikinci fazdaki mikroorganizmalar
için substratlar haline gelir; buradaki substratlar, bir bakteri grubu tarafından organik asitlere dönüştürülür.
Asetat, hidrojen ve karbon dioksit doğrudan metan üretimi için kullanılabilir. Bununla birlikte, propiyonat,
bütirat, valerat ve izobütirat, sentetik ve asetojenik bakterilerin, asetat ve hidrojeni oluşturmak üzere daha
fazla bozunması için ortaya çıkar (Bryant, 1979, Schink, 1997, Paritosh ve ark., 2017).
Asetojenez Aşaması: Syntrophomonas ve Syntrophobacter cinslerine ait asetojenik bakteriler, asit faz ürünlerini asetat ve hidrojene dönüştürür. Elektron kaynağı olarak hidrojen kullanarak karbon dioksitin azaltılmasıyla da az miktarda asetat molekülü üretilir. Asetatlar, sonraki adımlarda metanojenler tarafından da kullanılacaktır. Bununla birlikte, işlemde salınan hidrojen, mikroorganizmalar üzerinde inhibe edici bir etkiye
sahiptir. Bu nedenle, anaerobik sindiricilerde, asetojenik bakteriler, metan oluşumu için hidrojeni gideren
hidrojenotrofik metanojenlerle sintrofik ilişki (bir türün diğer bir türün ürünlerini kullanarak yaşaması) içinde yaşarlar. Ayrıca, asetogenez, biyogaz üretiminin etkinliğini gösteren fazdır, çünkü metanın %70’i asetat
azaldığında ortaya çıkar. Eş zamanlı olarak, işlem sırasında %11 oranında hidrojen de oluşur (Schink, 1997,
Paritosh ve ark., 2017).
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Metanojenez Aşaması: Son aşamada, Archaea’ya ait metanojenler tarafından gerçekleştirilir. Metan, asetik
asidin fermantasyonu veya karbon dioksitin azaltılmasıyla üretilebilir. Bu nedenle, önceki fazın ürünleri,
yani asetik asit, hidrojen ve karbon dioksit, metan oluşumu için bir öncü görevi görür. Bu işlemde üretilen
metanın sadece %30’u metanojenler tarafından gerçekleştirilen karbon dioksit indirgemesinden gelir. Metan
iki şekilde iki tür metanojenle üretilebilir: (a) asetik asitten metan üreten asetoklastik metanojenler ve (b)
karbon dioksiti indirgemek için hidrojen kullanan hidrojenotrofik metanojenler. Anaerobik sindirim sırasında üretilen metanın yaklaşık %64’ü asetattan, geri kalan %36’sı hidrojenden meydana gelir. Propiyonat,
asetat ve hidrojenin önemli bir öncüsüdür; doğrudan metan üretimiyle ilgili elektron akışının yaklaşık %30’u
propiyonattan geçer (Jiang ve ark., 2011, Paritosh ve ark., 2017, Labatut ve Pronto, 2018).
Ham biyogaz, genel olarak %40-70 CH4, %30-50 CO2 ve değişen miktarda H2S, N2, H2, CO gibi diğer gazlardan oluşur (Tablo 18). Eğer besleme materyalinin tamamı hayvansal ve bitkisel yağlardan oluşmuyorsa,
üretilen biyogazın CH4 içeriğinin %70’in üzerinde olması teorik olarak mümkün değildir. Bu değerin üzerinde metan elde edilen sistemler, fermente malzemenin CO2’yi absorblamasıyla oluşmaktadır. Biyogazın
bileşimi sabit olmayıp kullanılan organik atığın bileşimine, sıcaklık ve pH gibi birçok değişkene bağlıdır.
Biyogaz eldesinde yaygın olarak kullanılan organik atıkların yapıtaşı maddeler karbonhidratlar, yağlar ve
proteinlerdir. Biyogaz eldesinde en fazla gaz elde edilebilen atıklar ise yağ içeriği fazla olan atıklardır. Bunun
nedeni yağın, organik kuru madde ve enerji içeriğinin çok yüksek olmasıdır. Kullanılan hammaddeye göre
elde edilen biyogaz miktarları değişiklik göstermesinin sebebi hammaddeler içerisindeki biyolojik olarak
sindirile bilirliğe sahip bileşiklerinin değişik oranlarda dağılmasıdır (Deublein ve Steinhauser, 2008).
Oksijensiz solunum dahilinde hammaddelerin protein yapılarından kaynaklanan hidrojen sülfür biyogaz içerisinde yüksek oranlarda çıkmasa da zehirli yapısı nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir gazdır. Havasız
ortamlarda 50 ppm’lik bir hidrojen sülfür dahi öldürücü olabilmektedir. Entegre biyogaz tesislerinde zaman
zaman 5000 ppm seviyelerine çıkabilen hidrojen sülfür ayrıca, ortamın nemi ile birleşerek kuvvetli bir asit
olan hidroklorik aside dönüşüp boru hatlarına veya kullanılan diğer ekipmanlara zarar verebilmektedir. Bu
sebeple biyogaz içerisinden çeşitli yöntemler kullanılarak ayrıştırılmaktadır (Ryckebosch ve ark., 2011).
Tablo 18. Biyogazın temel bileşenleri ve oranları (Deublein ve Steinhauser, 2008’den uyarlanmıştır)
Bileşen

Kimyasal Formül

Yüzdesi (%)

Metan

CH4

40-70

Karbondioksit

CO2

30-50

Hidrojen sülfür

H2S

0-3

Azot

N2

0-2

Hidrojen

H2

0-1

Oksijen

O2

Eser Miktarda

Karbon monoksit

CO

Eser Miktarda

Anaerobik sindirim, optimum performans için birkaç farklı parametreye bağlıdır. Metan üretiminde farklı
mikroorganizma grupları vardır ve tüm mikroorganizmaların dengede kalması için uygun şartlar oluşturulmalıdır. Bu parametrelerden bazıları şunlardır: pH, sıcaklık, karışım, substrat, C/N oranı ve hidrolik tutulma
süresi (HRT). Sindirim yavaş bir işlemdir ve substrat veya sıcaklıkta bir değişiklik olduğunda mikroorganizmaların yeni bir duruma adapte olması en az üç hafta alır. Hidrojen üreten asetojenik mikroorganizmalar ve
hidrojen tüketen metanojenler arasında bir simbiyotik ilişki gereklidir. Ayrıca, metanojenlerin çoğu 6,7-7,5
pH aralığında büyüdüğü için biyogaz üretimi için nötr bir pH uygundur. Biyogaz üretiminde sıcaklık da
önemli bir faktördür. Asit oluşturan mikroorganizmaların çoğu mezofilik koşullar (35 °C) altında büyür; bununla birlikte metanojenler için daha yüksek bir sıcaklık (55 °C) uygundur (Deublein ve Steinhauser, 2008).
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Karıştırma da biyogaz üretimi için temel bir parametredir. Çok fazla karıştırma işlemi mikroorganizmaları
zorlar ve karışmadan köpürme meydana gelir. Metan oluşturucu mikroorganizmalar 5-16 gün civarında iki
katına çıkarak yavaş büyür. Bu nedenle, hidrolik tutulma süresi, bu bakteriler örneğin tuzağa düşürme ile
korunmadığı sürece en az 10-15 gün olmalıdır. Substrat ve karbon kaynaklarının azot, fosfor ve kükürt gibi
diğer besinlerle dengesi de önemlidir. Substrat yavaşça sindirilmelidir, aksi halde kolayca parçalanabilir
substratlar asit içeriğinde ani bir artışa neden olabilir. Karbon ve azot oranı yaklaşık 16:1-25:1 olmalıdır.
Karbon/azot oranındaki çok fazla artış veya azalma biyogaz üretimini etkiler. Sindirici içindeki katıların
konsantrasyonu %7 ile %9 arasında değişmelidir. Partikül büyüklüğü, pH ve sıcaklık gibi diğer parametrelere kıyasla önemli bir faktör değildir. Bununla birlikte, kullanılan parçacıkların boyutu bozulmayı ve sonuçta
biyogaz üretim hızını etkiler (Sreekrishnan ve ark., 2004, Rajendran ve ark., 2012).
Biyogaz üretiminde kullanılabilecek hammaddeler oldukça çeşitli olup küçük baş ve büyük baş hayvan dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan hayvansal atıklar, ince
kıyılmış sap, saman, anız ve mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları ve çimen artıkları gibi bitkilerin işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan bitkisel atıklar, kanalizasyon ve dip
çamurları, kağıt sanayi ve gıda sanayi atıkları, çözünmüş organik madde derişimi yüksek endüstriyel ve
evsel atık sular, organik içerikli şehir ve endüstri atıkları olabilir (Weiland, 2010, Amon ve ark., 2007). Bazı
hammaddelerin biyogaz verimleri ve hacimsel metan oranları Tablo 19’da verilmiştir.
Tablo 19. Çeşitli kaynaklardan elde edilebilecek biyogaz verimleri ve biyogazdaki metan miktarları (YEGM, 2019)
Kaynak

Biyogaz Verimi
(L/kg organik kuru madde)

Metan Hacim Oranı (%)

Sığır Gübresi

90-310

65

Kanatlı gübresi

310-620

60

Domuz gübresi

340-550

65-70

Buğday samanı

200-300

50-60

Çavdar samanı

200-300

59

Arpa samanı

290-310

59

Mısır sapları ve artıkları

380-460

59

Keten, kenevir

360

59

Çimen

280-550

70

Sebze artıkları

330-360

Değişken

Ziraat atıkları

310-430

60-70

Dökülmüş ağaç yaprakları

210-290

58

Algler

420-500

63

Atık su çamuru

310-800

65-80

Biyogaz avantajlı bir yakıt olmasına karşın üretim sisteminin ana problemi, genellikle 20-40 gün arasında
olan mikrobiyal reaksiyonun uzun sürmesidir. Ayrıca, azot bakımından zengin protein bileşenlerinin parçalanmasından kaynaklanan yüksek serbest amonyak konsantrasyonu (NH3), metanojenik bakterilerin spesifik
aktivitesi için toksik olabilir ve bu da anaerobik sindirim işleminde ciddi etkilere neden olabilir. Gıda atıkları,
anaerobik sindirime alternatif enerji üretimi için iyi bir seçim haline getiren organik bileşenlerden oluşur.
Bununla birlikte, gıda atığındaki yüksek tuz konsantrasyonları, sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum
gibi katyonların varlığından dolayı anaerobik sindirimi inhibe eder (Chen ve ark., 2008).
Günümüzde biyogaz iki farklı temel yöntemle üretilebilmektedir. Bunlar; düzenli depolama sahaları ve tarımsal atıklar, atık su arıtma çamurları başta olmak üzere çeşitli enerji bitkilerinin (mısır silajı, vb.) hammadde olarak kullanıldığı biyoreaktörlerdir. Evsel katı atıklar genel olarak %30-50 arasında bir organik
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kısım ihtiva ederler. Bu yüzden bu çöpler bilinçsizce bertaraf yerine düzenli depolama sahalarında biyogaz
üretiminde kullanılır ise enerji üretiminde önemli bir katkı sağlayabilirler. Günümüzdeki düzenli depolama
sahaları yan ürün olarak sadece deponi gazı (biyogaz) ve atık su oluşturmaktadır. Atık miktarı açısından
baktığımızda düzenli depolama sahalarında biyogaz üretimi atık giderimi problemi için umut vadeden bir
çözüm sunmaktadır. Deponi gazı organik atıkları bir depolama alanına havasız koşullarda gömmekle elde
edilir (Themelis ve Ulloa, 2007, Di Addario ve Ruggeri, 2016, Warith ve Jin, 2005).
Bir düzenli depolama alanı atık suyun yer altı sularına karışmasının önlenmesi için kil ve membranla geçirimsiz hale getirilmiş bir tabakanın üzerine evsel katı atıkların tabakalar halinde serilmesi ile oluşturulur
(Şekil 55). Depolama alanının en alt tabakasına sızıntı suyunu atık su arıtma tesisine götürmek için drenaj
boruları ve oluşan biyogazı toplamak için yüzeye kadar uzanan gaz bacaları yerleştirilir. Bu bacalardan
toplanan biyogaz bir tesiste yakılarak elektrik üretiminde kullanılır. Aşağıdaki şekilde bir düzenli depolama
sahasının kesiti görülmektedir (Themelis ve Ulloa, 2007, Di Addario ve Ruggeri, 2016, Warith ve Jin, 2005).

Şekil 55. Bir düzenli depolama sahası hücresinin kesiti (URL-15)

Düzenli depolama sahası çok büyük kapalı bir biyoreaktör gibi davranır ve organik atıklar bakteriler tarafından havasız fermantasyon ile deponi gazına dönüştürülür. Bu sistemler özellikle belediyelerin topladığı evsel
nitelikli çöplerin bertarafından kullanılmaktadır. Düzenli depolama sahalarının yaşama alanlarına konumu,
yer altı su kaynaklarına yakınlığı, sızıntı suyu geçirgenliği, koku kontrolü, atık su arıtımı ve biyogaz yönetimi çok iyi kontrol edilmelidir. Saha kapasitesini tamamladığı zaman üzeri geçirimsiz bir tabaka ve toprakla
kapatıldıktan sonra ağaçlandırma, çimlendirme gibi çalışmalar yapılabilir. Hatta park ve golf sahası olarak
bile değerlendirilebilmektedir (Themelis ve Ulloa, 2007, Di Addario ve Ruggeri, 2016, Warith ve Jin, 2005).
Diğer bir biyogaz üretim prosesi ise biyoreaktörlerde (fermantörler, sindiriciler) gerçekleşir. Biyodizel ve biyoetanol gibi diğer yenilenebilir yakıtların aksine, biyogaz üretimi nispeten basittir ve her koşulda çalışabilir
ve tekelci değildir. Özellikle hayvansal gübreler biyogaz üretimi için potansiyel bir substrattır. Bu sebeple
kırsal enerji için biyogaz sürdürülebilir, uygun maliyetlidir ve uygun şekilde kullanıldığında insanların sağlığı veya çevreleri üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Karmaşık inşaat, sistemlerin zor çalışması, yüksek
yatırım ve bakım maliyetleri, çiftçileri ev tipi diye adlandırılan daha ucuz ve basit anaerobik sistemleri benimsemeye itmiştir (Rajendran ve ark., 2012).
Çin’de 30 milyondan fazla ev tipi sindiricisi bulunmakta, bunu 3,8 milyon ile Hindistan, 0,2 milyon ile
Nepal ve 60.000 ile Bangladeş takip etmektedir. Çin biyogaz altyapısına yatırımlarını çok hızlı bir şekilde
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artırmıştır. 2020 yılına gelindiğinde, Çin’de 80 milyon hanede 300 milyon insana hizmet veren biyogaz sindiricilerin olması bekleniyor. Hindistan, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji programlarından birini farklı
teknolojiler ölçeğinde uygulamaktadır. Stratejilerden biri biyogaz tesislerini teşvik etmektir. Hindistan bu
projeye yarım yüzyıl önce başlamıştır ve 1982’de Ulusal Biyogaz Gelişimi Projesi tarafından desteklenmiştir. Benzer eğilimler diğer Asya ülkelerinde aşağı yukarı gözlenmektedir. Örneğin, Hollanda bir sivil toplum
örgütü olan SNV, Vietnam’a 23.300 tesis kurmuştur. Ev tipi amaçlar için belirli bir tür sindirici kullanmak
her zaman zordur. Sindiricilerin tasarımı coğrafi konuma, arazinin mevcudiyetine ve iklim koşullarına göre
değişir. Örneğin, dağlık bölgelerde kullanılan bir sindirim ekipmanı, gaz kaybını önlemek için daha az gaz
hacmine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Tropikal ülkeler için, jeotermal enerjiden dolayı yeraltında bulunanlar tercih edilmektedir. Geliştirilen tüm farklı sindiricilerden, Çin tarafından geliştirilen sabit kubbe
modeli ve Hindistan tarafından geliştirilen yüzer çatı modeli bugüne kadar performans göstermeye devam
etmiştir (Rajendran ve ark., 2012).
Sabit Çatılı Reaktörler (Fixed Dome): “Çin” veya “hidrolik” sindiriciler olarak da adlandırılan sabit kubbeli sindiriciler, çoğunlukla Çin›de biyogaz üretimi için geliştirilen ve kullanılan en yaygın modeldir. Sindirici, seviye genleşme haznesinin taban seviyesine gelene kadar giriş borusundan doldurulur. Üretilen biyogaz, depolama bölümü adı verilen sindiricinin üst kısmında birikir. Sindirici içindeki bulamaç ile genleşme
odası arasındaki seviye farkı, bir gaz basıncı yaratır. Toplanan gaz yer gerektirir ve substratın bir bölümünü
bir genleşme odasına bastırır. Bulamaç, gaz serbest bırakıldıktan hemen sonra sindiriciye geri akar. Sabit
kubbe çürütücüleri genellikle yeraltında inşa edilmiştir. Sindiricinin boyutu, bulunduğu yere, hane sayısına
ve her gün mevcut olan hammadde miktarına bağlıdır (Rajendran ve ark., 2012, Mutungwazi ve ark., 2018).

Şekil 56. Bir sabit çatılı reaktör örneği (Çin Tipi) (Kumar ve ark., 2015’ten uyarlanmıştır)

Yüzer Çatı Tipi Reaktörler (Floating Drum): Khadi ve Village Industries Komisyonu (KVIC) tarafından 1962 yılında geliştirilen hareketli bir gaz toplama haznesi olan sindirici modelidir. Model oldukça eski
olmasına rağmen, Hindistan’da ev amaçlı en yaygın olarak kullanılan tasarımlardan biridir. Tasarım, iyi
şekillendirilmiş bir sindirici üzerine yerleştirilmiş hareketli bir tambur içerir. Bir hazne olarak hareket eden
ters bir çelik tambur, haznenin üstündeki biriken gaz miktarına bağlı olarak yukarı ve aşağı hareket edebilen
bir hazne üzerine yerleştirilir. Bu ters çevrilmiş tamburun ağırlığı, kullanım için boru hattından geçen gaz
akışı için gerekli basıncı uygular. Yüzer tamburlu sindiriciler, değişken hacimli sabit bir basınçta biyogaz
üretirler. Tamburun konumundan, tamburun altında biriken biyogaz miktarı kolayca tespit edilebilir. Ancak,
paslanmayı önlemek için hareketli tamburun sabit bir aralıkta boya ile kaplanması gerekir (Rajendran ve
ark., 2012, Mutungwazi ve ark., 2018).
Bununla birlikte anaerobik sindirim için halihazırda çeşitli küçük ölçekli biyoreaktör tipleri kullanılmasına
karşın yaygın olarak endüstriyel boyutta kullanılan üç ana sistem arasında seri, sürekli tek kademeli ve çeşitli
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Şekil 57. Yüzer çatılı reaktör tipi (KVIC modeli) (Kumar ve ark., 2015’ten uyarlanmıştır)

metanlaştırıcılara sahip sürekli iki kademeli reaktörler bulunmaktadır. Bu reaktörlerin bazı örnekleri sürekli
olarak karıştırılan tank reaktörü (CSTR), boru reaktörü, anaerobik ardışık kesikli reaktörü (ASBR), yukarı
akışlı anaerobik çamur battaniyesi (UASB) ve sabit film reaktörüdür (Bouallagui ve ark., 2005).
Sürekli karıştırmalı reaktörlerde (Şekil 58) kullanılacak olan hammadde öncesinde ısıtılarak reaktöre verilmektedir. Bu tip reaktörlerde kullanılan atıkların uçucu organik katı madde konsantrasyonu %3-10 arasında
olması istenir. Bu tipteki reaktörler sadece betonarme veya çelik silindirlerden yapılmış geniş ve dikey yapılardır. Tavanı düz veya konik olabilen reaktörde besi maddeleri ile mikroorganizmaların homojen bir şekilde
etkileşime girmesi için sürekli dönen bir karıştırıcıdan faydalanılır. Hammadde öncelikle bir karıştırma havuzunda toplanır ve burada gerekli durumda seyreltme yapılabilir. Daha sonra hammadde içindeki yabancı ve
istenmeyen maddelerin bu havuzda çökelmesi sağlanır. Hammadde ısıtılarak reaktöre bir pompa veya cazibe
ile akacak şekilde beslenir. Reaktöre beslenen hammaddenin sürekli karıştırılması ile hem homojen bir ortam oluşturulur hem de katı maddelerin askıda kalmaları sağlanır. Reaktördeki sürekli karıştırma ve hammaddenin ısıtılması verimliliği önemli ölçüde arttırır. Tam karıştırmalı reaktörler mezofilik veya termofilik
şartlarda çalışabilmektedir. Böyle bir biyogaz tesisinde elde edilen biyogazın bir kısmı reaktörü ısıtmak için
kullanılırken genellikle 10 ila 20 gün arasında değişen hidrolik bekleme süreleri kullanılır (Öztürk, 2005).

Şekil 58. Entegre bir biyogaz üretim tesisinin bölümleri ve Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktörün (CSTR) yapısı (URL-16)
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Sindirici tasarımlarını ve işletme stratejilerini geliştirmek, gıda atıkları kullanan anaerobik sindirim sistemlerinin organik yükleme oranı, metan verimi ve stabilitesini arttırmak için diğer önemli bir unsurdur. Gıda
atıklarının hızlı asitleşmesi ve neden olduğu metanojenlere inhibisyon problemini çözmek için ve tek aşamalı sistemlerin pH inhibe etme sorunlarını önlemek için asit üretimi ve metan üretiminin iki farklı reaktöre
ayrıldığı iki aşamalı sistemler önerilmiştir (Grimberg ve ark., 2015).
Tek aşamalı anaerobik sindirim işlemi, belediye katı atık arıtımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüm
reaksiyonlar (hidroliz, asitojenez, asetogenez ve metanojenez) aynı anda tek bir reaktörde gerçekleştiğinden,
sistem daha az sık sık teknik arızalarla karşılaşır ve daha düşük bir yatırım maliyetine sahiptir. Anaerobik
sindirim ıslak veya kuru olabilir; ıslak sistemde atıklar olduğu gibi kullanır, kuruda ise su içeriğinin toplam
katının yaklaşık %12’sine düşürülmesi gerekir. Islak anaerobik sindirim ile karşılaştırıldığında, kuru anaerobik sindirim, uçucu yağ asidi (VFA) taşıma sınırlaması nedeniyle daha düşük metan üretimi ve uçucu katı
azalması sağlar. Tek aşamalı anaerobik sindirimin aksine, iki aşamalı anaerobik sindirim iki ayrı reaktörde
hem hidrojen hem de metan üretmek için sıklıkla kullanılmıştır. Böyle bir sistemde, hızlı büyüyen asidojenler ve hidrojen üreten mikroorganizmalar, birinci aşamada hidrojen ve uçucu yağ asitlerinin üretimi için zenginleştirilir. İkinci aşamada, VFA’ların metan ve karbondioksite dönüştürüldüğü yavaş büyüyen asetojenler
ve metanojenler oluşur (Kiran ve ark., 2014).
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3. DEĞERLENDİRME
Türkiye için önemli bir enerji kaynağı olan biyokütle, özellikle odun, yerel halkın aydınlatma, ısıtma, temizlik ve yemek pişirme ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Son yıllarda sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG)
artan tüketimi nedeniyle odunsu biyokütle kullanımı biraz azalmıştır. Günümüzde, biyodizel, biyoetanol ve
biyogaz gibi çeşitli yakıtların üretimi için tarımsal atık kalıntıları gibi diğer biyokütle kaynaklarının kullanılması için birçok girişimde bulunulmaktadır. Aspir gibi kuraklığa dayanıklı yağlı tohum bitkileri Türkiye’de
yetiştirilebilmekte ve bu yağlar biyodizel üretiminde kullanılabilmektedir. Şeker fabrikalarının çoğu biyoetanol üretmek için melas kullanır ve lignoselülozik biyokütle, ikinci nesil biyoetanol üretimi için büyük
potansiyele sahiptir. Ancak bürokratik, teknolojik, ekonomik ve altyapısal sınırlamaların hem devlet hem de
özel sektörün birlikte katılımıyla aşılması gerekmektedir. Biyokütle enerjisinin temiz bir enerji kaynağı olması, karbon sıfır ayak izine sahip olması, bol bulunması, ozon tabakasına zararlı ve asit yağmurlarına neden
olan çeşitli gazlara neden olmaması ve sürdürülebilir olması en önemli avantajları arasında yer almaktadır.
Biyokütle enerjisinin kullanımın artması ile diğer yenilenebilir kaynaklarda olduğu gibi ülkemizin enerjide
dışa bağımlılığı azaltılarak genellikle teoride “atık” olarak görülen bu kaynakların milli ekonomiye kazandırılması oldukça değerli olacaktır.

3.1. Dünya’da Biyokütle ve Biyoyakıtlar

Biyoenerji, küresel olarak yenilenebilir enerji arzının %70’ini ve toplam birincil enerji arzının ise %10’unu
oluşturan, günümüzde kullanım oranı yüksek bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Son kullanım sektörlerinde
(sanayi, ulaşım ve binalar) fosil yakıtların yerini alabilir ve güneş termal, fotovoltaik ve rüzgar gibi değişken
yenilenebilir enerji kaynaklarının paylarının yüksek olduğu elektrik şebeke sistemlerinin dengelenmesine
katkıda bulunabilir niteliktedir.
Dünya genelinde enerji bitkileri yetiştiriciliği ve biyoyakıt üretimi büyük önem kazanmıştır. Özellikle 2015
yılında imzalanan Paris İklim Antlaşması niyet beyanlarında, küresel iklim sıcaklık değişiminin 2 °C ve
altında tutma sözünün verilmiş olması, tüm ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına ve özellikle biyokütle
enerjisine yönlendirmiştir. Ayrıca gelişmiş ülkeler birincil enerji tüketiminde biyoyakıt kullanımını artırmak
ve fosil yakıtların yerini zamanla yenilenebilir enerji kaynaklarının almasını sağlamak için adımlar atmaktadır. Tablo 20’de, dünyada bazı ülkelerin biyoyakıt üretim kapasiteleri ve üretimde kullanılan hammaddeler
özetlenmiştir.
Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılında en çok kullanılan kanola bitkisi olmuştur. Kuzey Avrupa ülkelerinde
2020 yılında 930.000 ton kanola yağı kullanılmıştır. Ayrıca, İsviçre’de birincil enerji tedarikinde kömürün
ardından biyoyakıtlar 2. sırada yer almaktadır. Çin’de ise enerji bitkilerinden elde edilen biyoenerji, kömür
ve petrolden sonra üçüncü sırada yer alan en büyük yerli enerji kaynağıdır ve enerji tüketiminin %15’ine
katkıda bulunmaktadır (Puricelli et al. 2021; Verma and Jain, 2021).
Brezilya biyokütlenin geniş çapta kullanılması yönünden dünyadaki en iyi örneklerden biridir. Bu ülkede
yaklaşık 5 milyon taşıt, 1989’dan beri yakıt olarak benzin yerine şeker kamışı veya benzeri ürünlerden elde
edilen saf biyoetanol, yine birçok araç da benzin/etanol karışımını kullanmaktadır. Ülke ekonomisine büyük
katkı yapan bu program için yatırım ise sadece 6.97 milyar dolar olup, üretim maliyeti 1979’dan beri hala
her yıl yaklaşık %4 dolayında düşmektedir. Şeker üretimi için sonrasında geri kalan biyokütle artık posası da
enerji üretim kaynağı olarak kullanılabilir. Hindistan’da halen çeşitli büyüklükte bir milyondan fazla biyogaz
üretim tesisi bulunmaktadır. Çin’de 1 milyarın üzerindeki nüfusun büyük çoğunluğu yakıt olarak biyokütle
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kullanmakta olup daha çok yemek pişirmek ve aydınlanmak için kullanılan biyogaz üretimi için 5 milyondan
fazla küçük tesis yaklaşık 25 milyon insan tarafından işletilmektedir. Sayıları 10.000 dolayında olan orta
ve büyük ölçekli tesislerden üretilen biyogaz ise elektrik üretimi ve büyük fabrikaların enerji gereksinimi
için kullanılmaktadır. Çin’de büyüklüğü 10 kW ve üzeri olan yüzlerce biyogaz üretim tesisi bulunmaktadır.
İsveç, enerjisinin %16’sı gibi büyük bir kısmını biyokütleden elde etmektedir. Avusturya’da irili ufaklı biyokütle ile çalışan enerji üretim sisteminin toplam gücü 1200 MW ulaşmıştır. Bu ülke de enerjisinin %13’ünü
biyokütleden sağlamaktadır. ABD’de biyoenerji kaynaklı elektrik üretim gücü 9000 MW’tı geçmiş durumda
olup, bu ülke de toplam enerjinin %4’ünü biyokütleden sağlamaktadır.
Tablo 20. Dünyada biyoyakıtların durumu (Koçar, 2021)

Ülke

Ürün

Enerji Bitkisi

Biyoyakıt Üretimi

ABD

Biyoetanol

Mısır

66 milyar litre/yıl

Biyodizel

Soya, Kanola, Mısır, Pamuk, Fıstık, Ayçiçeği

9,5 milyon litre/yıl

Biyodizel

Kanola, Mısır, Şeker Pancarı

3,2 milyon ton/yıl

Biyoetanol

Mısır, Buğday, Arpa, Şeker Pancarı Şeker kamışı

613 bin ton/yıl

Biyogaz

Mısır silajı, Çim, Şeker pancarı

132 bin Nm /h

Biyodizel

1,6 milyar litre/yıl

Biyoetanol

Tall Yağı (ağaç ürünlerinin işlenmesinden sonra
oluşan yağ)
Mısır, Talaş, Saman, Şeker Kamışı

190 milyon litre/yıl

Biyogaz

Mısır silajı, Çim, Şeker Pancarı

1,3 TWh/yıl

Biyogaz

Çim, Bitkisel Artıklar

14,5 milyar m /yıl

Biyoetanol

Mısır, Pirinç, Akdarı, Kassava, Şeker kamışı

3,4 milyar litre/yıl

Biyodizel

Palmiye, Sumak, Kanola, Akdarı

2,5 milyar litre/yıl

Biyoetanol

Şeker kamışı, Mısır

37 milyar litre/yıl

Biyodizel

Mısır

6,4 milyar litre/yıl

Almanya

İsviçre

Çin

Brezilya

3

3

Dünyada birçok metanol üretim tesis bulunmaktadır ve yeni tesislerin kurulumu gün geçtikçe artmaktadır.
Küresel metanol üretim kapasitesinin 2020’de yaklaşık 157 milyon m3 tondan 2030’a kadar yaklaşık 311
milyon m3 tona çıkması beklenmektedir. Bu büyüme, planlanan ve duyurulan yaklaşık 131 metanol fabrikasının bir sonucu olarak görülmektedir (Statista, 2021). Dünyada en büyük metanol üreten ve en çok metanol
ithal eden ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. Suudi Arabistan ise metanol üretimi konusunda dünyanın en
büyük 11. büyük şirketine sahiptir. Asya’da en büyük metanol üreticisi olan Çin, dünyanında en büyük üreticileri arasında 5. sırada bulunmaktadır. Çin’de bulunan üreticilerin çoğunluğu hammadde olarak kömür kullanmaktadır. Karbon yakalama ve depolama teknikleriyle entegre olarak metanol üretimine geçiş konusunda
da son yıllarda çalışmalarını hızlandırmışlardır. Metanol üretimini endüstriyel düzeye taşımak konusunda en
önemli adımı atan BASF artan küresel ısınma etkileri sebebiyle metanol üretimini daha çevre dostu yapabilmek için AR-GE çalışmalarına devam etmektedir. 2019 yılında BASF tarafından yeni geliştirilen sistemde
sentez gazı karbondioksit emisyonuna neden olmayan doğalgazın kısmi oksidasyonu yolu ile üretilmektedir.
Proses genelinde değişen tek adım sentez gazının üretimidir (Böhme, 2019).
Dünyada klasik yöntemlerle metanol üretimi gerçekleştiren çok sayıdaki metanol üretim tesisine karşın hammadde olarak CO2 kullanan tesislerde son yıllarda işletime alınmıştır. Çin’in Anyang şehrinde bulunan yeni
CO2-metanol tesisi, yılda 160.000 ton CO2’yi geri dönüştürecektir. Temel çalışmaları devam eden projede
metanol üretimine 2021 yılı itibariyle başlanmıştır. Endüstriyel atık gazları geri dönüştürerek yılda 110.000
ton metanol üretimi sağlaması planlanan tesis şimdilerde karbondioksitten metanol üretim konusunda türünün tek örneği olarak anılmaktadır. Shunli ortak girişim şirketi tarafından finanse edilen ve sahip olunan Anyang’daki tesis, yılda yaklaşık 60.000 otomobilin emisyonuna veya Pekin ile Şanghay arasında seyahat eden
1.3 milyon havayolu yolcusunun yaydığı miktara eşit olan 160.000 tondan fazla CO2’yi geri dönüştürmekte-
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dir. Söz konusu proje, küresel pandeminin erken evresinde 2020 yılının Mart ayında resmi olarak başlatılmıştır, ancak İzlanda ve Çin’deki ekipler sosyal mesafe tedbirlerine ve seyahat kısıtlamalarına rağmen herhangi
bir gecikmeden kaçınmayı başarmışlardır (Rais A., 2021). Tesiste üretilecek olan düşük karbon yoğunluğuna
sahip metanol’ün büyüyen yerel kimyasal ve ulaşım yakıtı pazarına satılması planlanmaktadır (CRI, 2021).
Bir diğer CO2-metanol üretim tesisi olan MefCO2 projesi Haziran 2019’da başarıyla tamamlanmıştır. Projenin ana amacı, yakalanan CO2’yi metanol gibi çok yönlü bir kimyasal ve yenilenebilir yakıt platformuna
dönüştürerek değerlendirmenin ekonomik fizibilitesini göstermekti. MefCO2, günde 1,5 tondan fazla CO2
yakalayarak günde 1 ton metanol üretebilen bir pilot tesistir. MefCO2 pilot tesisi şu anda Avrupa Birliği’ndeki en büyük baca gazı CO2 türevli metanol sentez tesislerinden biridir (MefCO2, 2019). Projede kullanılan
baca gazı enerji santrali çıkışından karşılanmaktadır. İsveç’te kurulan FRESME tesisi ise saatte 50 kg CO2
yakalama kapasitesine sahiptir. MefCO2 projesinde olduğu gibi burada da benzer olarak CO2 kaynağı olarak
baca gazı kullanılmaktadır. Kullanılan baca gazı çelik işleme tesisinden yakalanarak FRESME tesisine gelmektedir. Stena Line RoPax ismindeki gemi, yakıt olarak artık çelik gazlardan geri dönüştürülmüş metanol
kullanan dünyanın ilk gemisidir (Fresme, 2021).
Metanol üretimi dışında ise dünyada karbon yakalama ve depolama alanında çok ciddi çalışmalar yürütülmekte ve yeni kurulan çok sayıda tesis bulunmaktadır. Yalnızca 2020 yılında karbon yakalama konusunda,
Kanada, Saskatchewan’da bulunan Boundary Barajı tesisinde 4 milyon tondan fazla karbonun yakalanması
ve Shell’de 5 milyon tonun üzerinde karbondioksitin yakalanması şeklinde çok büyük iki önemli başlık yer
almıştır. 2020’de Norveçli enerji şirketi Equinor’un, karbon yakalama ve depolama teknolojisi ile birlikte
doğal gazdan sıfır emisyonlu hidrojen üretmeyi hedefleyen Hydrogen to Humber Saltend (H2H Saltend)
projesinin İngiltere’de başlayacağı açıklanmıştır. Bir başka dünyanın en büyük karbon yakalama tesisi ise
ORCA’dır. ORCA, dünyanın en büyük karbon yakalama tesisi ve aynı zamanda dünyanın ilk iklim pozitif
doğrudan hava yakalama ve depolama tesisidir. Tesisin sektörün öncülerinden olma sebebi ise doğrudan hava
yakalama teknolojisini karbondioksit depolama ile birleştirerek, endüstriyel ölçekte doğrudan karbon yakalama ve depolamaya izin veriyor olmasıdır. Tesisin kurucuları 2030 yılına kadar CO2 yakalama kapasitesini
500.000 mt’a çıkarmayı hedeflemektedir. Ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde Orca’nın on katı büyüklüğünde
bir tesis inşa etmeyi planlıyorlar. Ek olarak, dünyadaki birçok ülkede çeşitli firmalar yeni CO2 yakalama ve
depolama tesislerinin kurulumu için ön hazırlık aşamasındadırlar. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında
tüm ülkeler üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır durumdadır. Karbon yakalama teknolojileri dünyanın
geleceğinde hayati bir rol oynamaktadır. Önümüzdeki yıllarda hızla büyümesi beklenen karbon yakalama
endüstrisi henüz gelişme döneminde olarak görülmektedir.

3.2. Türkiye’nin Enerji Politikası

2021 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücümüzün toplam
kurulu gücümüz içindeki oranı %53’e ulaşmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimimizin toplam elektrik üretimimiz içindeki payı 2020 yılı sonu verilerine göre %42’dir. Türkiye 2002-2020
döneminde yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik kurulu gücünü en çok artıran Dünya’da 9’uncu, Avrupa’da
4’üncü ülkedir. Bu süreçte yatırım ortamını destekleyen ana unsur Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) olmuştur. Biyokütle enerjisi; çok sektörlü yapısı, atık yönetiminde sunduğu
fırsatlar ile büyük potansiyel içermektedir. Bu potansiyelin kullanımı yüksek düzeyde sektörel uyuma ve
döngüsel ekonominin gerekliliklerinin yerine getirilmesine bağlıdır.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli ve çevreye duyarlı şekilde
değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak” misyonu ile “enerjide ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek” vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.
Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmayı mümkün kılan birçok hizmetin temel bileşenidir. Türkiye gelişmekte
olan bir ülke olarak son 19 yılda pek çok sektörde hızlı bir gelişme sağlamıştır. Ülkemiz, bu dönemde yıllık
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ortalama %5,1 oranında büyümüş, 2002 yılında 238 milyar $ olan gayri safi yurt içi hasıla değeri, üç katına
çıkarak 2020 yılında 717 milyar $’a ulaşmıştır. Aynı dönemde, ülkemiz nüfusu 2020 yılında 2002 yılına göre,
17,2 milyon kişi artarak 83,6 milyona ulaşmıştır. Hızlı büyüme ve nüfus artışının doğal bir sonucu olarak
Şekil 59’da sunulan grafikten görüleceği üzere enerji talebinde yıllık ortalama %3,8 artış gerçekleşmiştir.

Şekil 59. Türkiye brüt enerji talebinin gelişimi (Özata, 2021)

Ülkemizin birincil enerji talebi son 19 yılda 77 Mtep’ten 144,2 Mtep’e ulaşırken, aynı dönemde elektrik
talebi de yıllık ortalama %4,7 artarak 132,5 TWh’ten 305 TWh’e yükselmiştir. Bu bakımdan birincil enerji
talebi 2 katına, elektrik enerjisi talebi yaklaşık 2,5 katına çıkmıştır. ETKB tarafından yapılan uzun dönemli
projeksiyonlarda gelecekte yıllık bazda %3,5’lik bir artış olacağı beklenilmektedir. Bu artışta talebi etkileyen
en önemli tüketici grubu Şekil 60’da görüldüğü üzere sanayi sektörüdür. Sanayi sektörü enerji talebini ticari
ve hane halkı kaynaklı talep grupları takip etmektedir.
Ülkemiz enerji politikasının en önemli unsurlarından birisi; enerji arz güvenliğinin özel sektörün rekabetçi yapısı içerisinde piyasa dinamiklerine müdahale edilmeksizin sağlanmasıdır. Büyümeyle orantılı olarak
artan enerji talebinin karşılanmasında ülkemizin ana stratejisi millî kaynaklarımıza öncelik verilmesi ve
Dünya’daki gelişmelere eşgüdümlü olarak kullanıma alınmasıdır. Bu strateji doğrultusunda ekonominin ve
jeopolitiğin gerçeklerinden sapmadan tüm enerji kaynaklarından etkin şekilde yararlanma hedeflenmektedir.

Şekil 60. Tüketici türüne göre faturalandırılmış tüketim (Özata, 2021)
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Yeni teknolojiler, enerji piyasalarında ve uluslararası enerji politikasındaki yönelimler, tüketici taleplerindeki
farklılaşmalar stratejilerin farklı değişkenleri dikkate alarak geliştirilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları; rekabetçi, katma değer yaratan, sürdürülebilirliğe öncelik veren yapılarıyla ülkemize fırsatlar sunmaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde Şekil 61’de görülebilecek enerji politikamızın
temel bileşenleri olan yerlileştirme, öngörülebilir piyasa yapısı ve arz güvenliği birbirlerini tamamlamakta
ve sektörel gelişime dayanak sağlamaktadır.
Biyokütle enerji politikamız ise sektörler arası entegrasyon ile sürdürülebilirliğin sağlanması doğrultusunda
geliştirilmiştir. Biyokütle enerji politikası ile tarım üzerindeki baskının azaltılması, endüstriyel atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması ve tesislerin sübvansiyonlardan bağımsız şekilde ayakta durabilecek yapıya
kavuşturulması amaçlanmaktadır. İlgi politika sadece enerji sektörü ile ilişkili kalmamakta tarım ve sanayi
sektörü ile entegrasyonu gerektirmektedir. Sürecin ana bileşeni döngüsel ekonomiye dayalı iş süreçlerinin
kurulumu ve işlerliğinin sağlanmasıdır. Biyokütle tesisleri ekolojik döngüler ile uyum sağlanamaması durumunda hem alternatifi olmayan tarım varlığımız olan topraklar üzerinde hem de çevre üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu baskının azaltılmasında sadece çevre mevzuatı ile standartları güvence altına almak sektörel
sürdürülebilirliği garanti etmemektedir. Bu noktada çözüm, ekonomik-beşeri bileşenlerin göz önünde bulundurulduğu sektörlerin ve şirketlerin birbirlerine karşı sorumlu olduğu yapısal dönüşümün sağlanmasıdır.
Yapısal dönüşüm atık azaltımı, hammadde kaynaklarının ekonomiye tekrar kazandırılması hiçbir şekilde
kazanılamayan atıkların ise enerji üretiminde kullanılması ile olacaktır.

Şekil 61. Türkiye Enerji politikasının temel bileşenleri (Özata, 2021)

3.2.1. Türkiye’nin Enerji Altyapısının Gelişimi
Türkiye 2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran Dünya’nın dokuzuncu, Avrupa’nın
dördüncü ülkesidir. Şekil 62’de görüldüğü üzere 2002 yılında 31.846 MWe olan kurulu gücümüz, yıllık
ortalama %6 oranında artarak 2021 Eylül ayı sonu itibarıyla 98.789 MWe ulaşmıştır. Kurulu gücümüzün
%65’ine karşılık gelen kısmı yerli ve yenilenebilir, %53’üne karşılık gelen kısmı yenilenebilir kaynaklardan
oluşmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu kapasitemiz 2021 Eylül ayı sonu itibarı ile toplam 52.669
MWe olup 2020 yılından itibaren ülkemizde devreye alınan kurulu gücün tamamına yakını yenilenebilir
kaynaklardan sağlanmıştır. Biyokütle enerjisi yatırımları da bu dönemde yerli aksam desteğinin de getirdiği
altyapı kazanımının etkisiyle hızlı bir ivme yakalamıştır. Biyokütle enerji santrallerinin toplam kurulu güç
içindeki payı yaklaşık %1,5’e ulaşmıştır. 2017 yılı başında 634 MWe olan biyokütle enerjisi kurulu gücümüz, 2021 Eylül ayı sonu itibarıyla 1.482 MWe ulaşmıştır. Yine Tablo 21’de görüleceği üzere atık ısı ile ilgili
yapılan yatırımlar ile enerji sektöründeki çok önemli bir kayıp potansiyelin tekrar kazanıldığı görülmektedir.
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Şekil 62. Türkiye Kaynağa göre kurulu gücün yıllara göre değişimi (Özata, 2021)
Tablo 21. Türkiye Eylül 2021 sonu kaynak bazında kapasiteler (Özata, 2021)

Enerji Kaynağı

Kurulu Güç (MWe)

Doğal Gaz

25.533

Kömür

20.329

Hidro

31.447

Rüzgar

10.167

Güneş

7.534

Jeotermal

1.650

Biyokütle

1482

Atık ısı

388

Diğer Yakıtlar

258

Toplam

98.789

Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın kurulu güçteki artışının yansıması elektrik üretiminde de görülmektedir. Tablo 22’ye göre 2020 yılında üretilen 306,7 TWh elektrik enerjisinin %57,4’ü yerli, %42,4’ü yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiştir. Biyokütle ve atık ısı santrallerinin elektrik üretimdeki toplam payı %1,87
olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 22. Türkiye 2020 yılı sonu elektrik üretiminde kaynakların dağılım yüzdesi (Özata, 2021)
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Kaynak

Elektrik Üretimindeki Oranı (%)

Doğal Gaz

23,13

Linyit, Kömür, T.Kömürü, Asfaltit

14,12

İthal Kömür

20,38

Diğer Yakıtlar

0,11

Biyokütle + atık ısı

1,87

Jeotermal

2,95

Hidrolik

29,23

Güneş

3,04

Rüzgar

8,10
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Şekil 63’te görüleceği üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı özellikle
2014 yılından itibaren artış eğilimindedir. 2000’lerin başından bugüne %20 seviyelerinde olan yenilenebilir
kaynakların toplam üretim içindeki payı günümüzde %40’lar seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılında üretilen toplam elektriğin 2/3’ünün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılanması hedeflemektedir. Bu süreçte
kömüre dayalı elektrik üretimi oranı kısmen sabit kalmakla beraber doğalgaza dayalı elektrik üretim oranı
azalmaktadır. Artan yenilenebilir elektrik üretimi emisyon azaltımını da desteklemektedir.

Şekil 63. Türkiye kaynağa göre elektrik üretiminin yıllara göre gelişimi (Özata, 2021)

Şekil 64’te her bir yıl içinde devreye alınan kurulu gücün ilgili yılda toplam devreye alınan kurulu güç içindeki dağılımı görülmektedir. Buna göre yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam devreye alınan kurulu güç
içerisindeki oran artışının düzenli olduğu, biyokütle yatırımlarının özellikle 2018 yılından itibaren arttığı
anlaşılmaktadır. Yine son dönemdeki yatırım portföyü incelendiğinde tek bir kaynağa yoğunlaşma olmadığı
tüm kaynakların kazanılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Şekil 64. Kaynak bazında devreye alınan kurulu gücün ilgili yılda toplam devreye alınan kurulu güç içindeki dağılımı (Özata, 2021)
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3.3. Türkiye’de Biyokütle ve Biyoyakıtlar

Hızla büyüyen nüfus ve endüstriyelleşme nedeni ile enerji talebinde artış gözlenmektedir. Türkiye, gelişen
ekonomisi ile dünyanın önemli enerji tüketicileri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda enerji gereksiniminin, fosil yakıtlar yerine sürdürülebilir ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabilmesi
büyük önem kazanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde özellikle biyokütle enerjisi; yerli üretim
sağlanabilmesi, hammadde kaynaklarının çeşitliliği, kırsal ve merkezi bölgelerde kurulabilmesi ve istihdam
olanağı yaratabilmesi nedeniyle, tüm yenilenebilir enerji kaynakları arasında ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde geçtiğimiz süre zarfında biyokütle enerji yatırımlarına YEKDEM kapsamında verilen destekler atık
yönetimi gereklilikleri göz önünde tutularak yatırım ortamının olgunluğuna göre geliştirilmiştir. Bu yönleri
ile atıktan enerji üretimi atığın ortaya çıktığı süreçlerin ekonomik performansını destekleyen kritik bir bileşendir.
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
çerçevesinde elektrik üreten yenilenebilir enerji tesislerine 2005 yılından beri destek verilmektedir. Destek
sürecinin devamında kapsamı genişletilerek oluşturulan YEKDEM ile alım garantisi ve kapsamı ülkemizin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiştir. Mekanizmanın ilk hayata geçirildiği yıllarda verilen destekler ile
ülkemizin atıl durumda ancak yüksek kapasite kullanım oranlarına sahip kaynaklarının hızla kazanılması
hedeflenmiştir. 30 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanan alım garantisi fiyatlarıyla kaynakların birbirleri
ile uyum içerisinde gelişimi ve yerlileştirmeye ağırlık verilmiştir. Yine bu dönemde uluslararası finans piyasalarının sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanılması amaçlanmıştır. 1 Temmuz 2021 ile başlayan
dönemde ise rekabetçilik ve verimliliğin artırılması ön planadır. 2021 yılı başında 5346 sayılı Kanunda yer
alan biyokütle tanımında atık yönetimi odaklı diğer sektörlerle uyumlu ve tamamlayıcı değişikler hayata geçirilmiştir. Mevcut durumda YEKDEM kapsamında elektrik alım garantisi verilen biyokütle tesisleri; kentsel
atıkları, bitkisel yağ atıklarını, tarımsal atıkları, ormancılık endüstrisi atıklarını ve arıtma çamurlarını hammadde olarak kullanabilirler. Tablo 23’te 01.07.2021 tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar işletmeye girecek
yek belgeli üretim tesisleri için güncellemeye esas yek destekleme mekanizması ile yerli katkı fiyatları ve
uygulama süreleri verilmektedir.
YEKDEM kapsamında yakalanan ivme sonucu 2000’li yılların başında ülkemizde uygulaması sınırlı olan
gazlaştırma, akışkan yatak reaktörler, piroliz gibi pek çok teknoloji bugün özel sektörümüz tarafından hayata
geçirilebilmektedir. Bu kapsamda son dönemde biyokütle kaynakları özelinde işletmeye geçirilen santrallerin ünite kurulu gücü de artış göstermiş, tek bir ünite başına 30 MWe kurulu güç seviyelerine ulaşılmıştır.
ETKB’nin yerli aksam desteği kapsamındaki politikaları ile enerji sektöründe teknoloji özümseme, içselleştirme ve ihracat kapasitesinin de oluşumu amaçlanmıştır. Yeni santrallerde yerli aksam politikası kaynaklı
kazanımlar görülebilmektedir. ETKB tarafından bu süreçte biyokütle yatırımlarını desteklemek ve ülkemiz
biyokütle potansiyelini ortaya koymak amaçlı Türkiye Biyokütle Potansiyel Atlası hazırlanmıştır. Tablo
24’te özet verileri paylaşılan atlasa göre ülkemizde işlenebilecek biyokütle atıklarının teorik enerji eşdeğerinin 34 milyon TEP/yıl olduğu öngörülmektedir.
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Tablo 23. 01.07.2021 tarihinden sonra işletmeye girecek tesisler için YEKDEM uygulaması (Özata, 2021)

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı
Üretim Tesis Tipi

YEK
YEK
Destekleme
Destekleme
Mekanizması Mekanizması
Fiyatı
Fiyatı
(Türk Lirası
Uygulama
kuruş/kWh)
Süresi (yıl)

Yerli Katkı
Fiyatı
(Türk Lirası
kuruş/kWh)

Yerli Katkı
Fiyatı
Uygulama
Süresi
(yıl)

a. Hidroelektrik üretim tesisi

40,00

10

8,00

5

b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

32,00

10

8,00

5

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

54,00

10

8,00

5

d. Biyokütleye dayalı Çöp Gazı / Atık
üretim tesisi
lastiklerin işlenmesi
sonucu ortaya çıkan
yan ürünlerden elde
edilen kaynaklar

32,00

10

8,00

5

Biyometanizasyon

54,00

10

8,00

5

Termal Bertaraf
(Belediye atıkları,
bitkisel yağ atıkları,
gıda ve yem değeri
olmayan tarımsal
atıklar, endüstriyel
odun dışındaki orman
ürünleri, sanayi atık
çamurları ile arıtma
çamurları)

50,00

10

8,00

5

32,00

10

8,00

5

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

Tablo 24. Türkiye Biyokütle Potansiyel Atlası (BEPA) Verileri (Özata, 2021)

Bileşenler

Veriler

Toplam Hayvan Sayısı

422.832.374 Adet

Hayvansal Atık Miktarı

193.878.079 ton/yıl

Hayvansal Atıkların Enerji Değeri (Teorik)

4.385.371 TEP/yıl

Hayvansal Atıkların Enerji Değeri (Ekonomik)

1.084.506 TEP/yıl

Bitkisel Üretim Miktarı (Orman Hariç)

171.399.002 ton/yıl

Bitkisel Atık Miktarı

62.206.754 ton/yıl

Bitkisel Atıkların Enerji Eşdeğeri (Teorik)

25.384.268 TEP/yıl

Bitkisel Atıkların Enerji Eşdeğeri (Ekonomik)
Belediye Katı Atık Miktarı
Belediye Atıklarının Enerji Değerleri (Teorik)

1.462.159 TEP/yıl
32.170.975 ton/yıl
3.373.011 TEP/yıl

Belediye Atıklarının Enerji Değerleri (Ekonomik)

485.858 TEP/yıl

Orman Atıklarının Enerji Değeri (Ekonomik)

859.899 TEP/yıl

Atıkların Toplam Ekonomik Enerji Eşdeğeri:

3.892.422 TEP/yıl
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Finansal sürdürülebilirlik biyokütle sektöründeki yatırımcıların sorunlarının merkezinde yer almaktadır. Biyokütle yatırım süreci incelendiğinde en büyük riskin işletme döneminde olduğu görülmektedir. İşletme
dönemi riskleri ise kaynak bulma-doğrulama ve proje geliştirme süreçleri ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle
proje geliştirme safhasında yapılan hatalar biyokütle tesisleri işletme sürecine geçtiğinde finansal sürdürülebilirliği etkilemektedir. Sorunların çözümü kimi zaman yanlış bir yaklaşım ile elektrik alım garantisinde
aranmaktadır. Bu açıdan bakıldığında tartışmaların özellikle YEKDEM alım garantisi üzerinde yoğunlaştığı
görülmektedir. Diğer yandan çok disiplinli yapıda olan biyokütle enerji kaynağının sadece YEKDEM ile desteklenerek elektrik alım garantileri ile devam etmesi ekonomik olarak sürdürülebilir değildir. Son 10 yıllık
dönemde özellikle güneş enerjisi alanında yakalanan yatırım maliyeti düşüşleri diğer yenilenebilir kaynaklara verilecek desteklerin birbirleri ile uyum içerisinde yürütülmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu sorunların
aşılması atık bertaraf hizmetinin hak ettiği karşılığını bulmasına ve yüksek standartlarda yan ürünler elde
edilmesine bağlıdır. Döngüsel ekonomi gereklilikleri proje geliştirme safhasında en üst düzeyde aranmalı ve
planlama çalışmalarında göz önünde bulundurulmalıdır.
Türkiye’nin enerji tüketim hızı, enerji üretim hızından daha fazladır. Bu da, Türkiye’yi bir enerji ithalatçısı
yapmaktadır. Enerji, ekonomik ve sosyal gelişim için gerekli olup, Türkiye’deki yaşam kalitesinin arttırılması için şarttır. Türkiye’deki başlıca enerji kaynakları linyit, su, jeotermal, rüzgar, güneş ve biyokütle enerjisidir. Biyokütle doğrudan yakılarak veya çeşitli süreçlerle yakıt kalitesi arttırılıp, mevcut yakıtlara eşdeğer
özelliklerde alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde edilerek
enerji teknolojisinde değerlendirilebilir. Atık biyokütle (tahıl kalıntıları, orman ve orman endüstrisi atıkları,
hayvan dışkıları, vs.) geleneksel olarak dünyanın birçok yerinde yemek pişirmede ya da ısınmada doğrudan
kullanılmaktadır. Dünya enerji tüketiminin yaklaşık % 15’i, gelişmekte olan ülkelerde ise enerji tüketiminin
yaklaşık % 43’ü biyokütleden sağlanmaktadır (Başçetinçelik ve ark. 2003, 2005). Hayvan atıkları, zirai
kalıntılar ve meyve çekirdekleri gibi biyokütle kaynakları yakıt olarak doğrudan kullanılabilecekleri gibi
biyogaz, biyokarbon ve biyodizel üretimi için de oldukça elverişli ve yüksek potansiyele sahip ürünlerdir.
Türkiye’de klasik biyokütle, yani odun ve tezek, enerji üretiminde önemli bir orana sahiptir. Ancak, son yıllarda azalan ormanlar ve hayvancılıkta görülen gerileme ile doğal gaz ve kömür gibi ithal ürünlerin artması
bu oranları azaltmaktadır. Yaklaşık 129 Milyon TEP olan 2015 yılı Türkiye birincil enerji arzının yaklaşık 3
Milyon TEP’lük kısmı (%2,3) biyokütle ve atıklardan sağlanmıştır.
Biyokütle, artan nüfus ve sanayileşme ile birlikte gerekli enerji talebini sürdürülebilir olarak karşılayabilen
önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Biyokütlenin temel kullanım alanları elektrik, ısı ve ulaşım olmakla birlikte, biyokütle işlemleri sırasında elde edilen yan ürünlerin tekrar kullanılması veya pazarlanması
biyokütlenin diğer kullanım alanları arasında yer almaktadır. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilen elektrik son 10 yıllık dönemde çok önemli büyüme kaydetmiştir. Biyokütleye dayalı üretimin toplam
yenilenebilir enerji kaynaklı üretim içerisindeki payı 2021 yılında yaklaşık %5 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Modern biyokütle enerjisi kullanımına geçilmesi ülke ekonomisi ve çevre kirliliği açısından önem taşımaktadır. Birçok ülke bugün kendi ekolojik koşullarına göre en uygun ve en ekonomik tarımsal ürünlerden alternatif enerji kaynağı sağlamaktadırlar. Türkiye de bu potansiyeli ile, ekolojik yapıya sahip ülkeler arasındadır.
Türkiye’de enerji ormancılığı yönünden ekonomik değeri yüksek ve hızlı büyüyen yerli ağaç türleri arasında,
akkavak, titrek kavak, kızılağaç, kızılçam, meşe, dişbudak, fıstık çamı, karaçam, sedir ve servi ağaçlarını
saymak mümkündür. Türkiye ortamında yetişecek yabancı kökenli ağaçlar arasında ise akoliptüs, papulus
euramericana, pinus pinaster, acacia cynophilla gibi türleri saymak mümkündür. Burada kavak, söğüt gibi
oldukça fazla su isteyen ağaçların yanı sıra, oldukça kurak alanlarda yetişebilecek ağaçlara da önem verilmesi gerekmektedir. Enerji üretimine yönelik olarak, modern biyokütle çevrim teknolojilerinin de kullanıldığı,
çalışmalar küçük ölçekli olarak 1993 yıllarından sonra başlamıştır. Bunlara örnek olarak mischantus ve tatlı
sorgum gibi enerji bitkileri üzerinde yapılan çalışmalar gösterilebilir. Ayrıca, hava kirliliğinden büyük ölçüde
etkilenen birçok şehirde, biyokütle ve bunlardan türetilen yakıtların kullanılması ile kükürt dioksit ve benzeri
zararlı gazların büyük ölçüde azalacağı da açıktır. Bu kapsamda 10.01.2008 tarihli ve 00158 sayılı yazıya
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istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından “Enerji Bitkileri
Tarımı Araştırma Merkezi” kurulmuş ve ülke genelinde araştırma ve temel projeler yürütmekle görevlendirilmiş ve 2010 yılına kadar bu enstitünün alt yapısının bu konuda tamamlanarak faaliyete geçtiği belirtilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü uzun yıllar süren
bir çalışma sonucu Türkiye’nin biyokütle enerji üretim kapasitesini belirlemiş ve yayınlamıştır. Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü “Türkiye’nin Biyokütle Enerji Potansiyeli Atlası” nı hazırlamış ve “www.bepa.
yegm.gov.tr” başlıklı web sitesinde yayınlamıştır.
Ülkemizde 2019 yılında kişi başına düşen enerji tüketimi 21.609 kWh’tir. Bu tüketimin kaynaklara göre
oransal dağılımı irdelendiğinde ise; petrol %31,35, kömür %26,17, doğalgaz %24, hidrolik %12,26, rüzgar
%2,98, güneş %1,5 ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları %1,75 olarak sıralanmaktadır (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021).
Türkiye toplam nüfusunun (~84 milyon) yaklaşık %35’lik kısmı tarımsal faaliyetlerle ilgilenmektedir. Ülkemizde yürütülen ormancılık ve tarımsal faaliyetlerden elde edilen atık miktarı yıllık toplam 53–65 Mton
arasındadır. Türkiye’de tarımsal üretim sonucunda açığa çıkan başlıca atıklardan, hayvan çiftliklerinden,
ormancılık ve ağaç işleme endüstrisinden ve belediye atıklarından oluşan toplam geri kazanılabilir biyoenerji
potansiyelinin yaklaşık 16,92 MTEP olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle biyokütle enerjisi üretiminde
enerji bitkilerinin kullanımı da bu kapsamda önem kazanmıştır.
Ülkemiz nüfusunun büyük bir bölümü, toplam nüfusunun (~84 milyon) yaklaşık %35’lik kısmı, tarımsal faaliyetlerle ilgilenmektedir. Türkiye’de 17,6 milyon ha koru ve 4 milyon ha baltalık olmak üzere toplam 21,6
milyon ha orman alanı mevcuttur (Orman Genel Müdürlüğü, 2021).
Ülkemizde enerji bitkileri yetiştiriciliği, iklim koşulları, coğrafik ve topografik yapı, toprak özellikleri ile
toplum tarafından benimsenmesi gibi farklı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye’de
bölgelere göre yaygın olarak yetiştirilen enerji bitkileri, Tablo 25’de verilmiştir.
Tablo 25. Türkiye’de bölgeler bazında en çok yetiştirilen enerji bitkileri (Koçar, 2021)

Marmara
Bölgesi

Ege Bölgesi

Karadeniz
Bölgesi

Akdeniz
Bölgesi

İç Anadolu
Bölgesi

Doğu
Anadolu
Bölgesi

Güneydoğu
Anadolu
Bölgesi

Zea mays

Mischantus
sp.

Mischantus
sp.

Jatropha L.

Mischantus
sp.

Mischantus
sp.

Mischantus
sp.

Ricinus
communis

Brassica
napus

Simmondsia
chinensis

Simmondsia
chinensis

Beta vulgaris

Switchgrass

Switchgrass

Helianthus
annuus

Zea mays

Saccharum
officinarum

Zea mays

Pennisetum
hybridum

Arundo
donax

Sorghum
bicolor

Cynara
cardunculus

Cynara
cardunculus

Sesamum
indicum

Sesamum
indicum

TÜİK 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de tarım alanı 23.136 bin ha olarak belirlenmiştir. Buna göre yetiştiriciliği yapılan ve biyoyakıt üretiminde kullanılabilecek enerji bitkilerinin ekim alanları ve birim alandan
elde edilen verim değerleri, Tablo 26’da verilmiştir. Tablo 26’dan görülebileceği gibi, besin zincirinde yer
alan bitkilerin yetiştiriciliği sınırlıdır. Ekosistemin devamlılığında son derece önemli paya sahip bu bitkilerin, birinci nesil biyoyakıt üretimi amaçlı kullanımları kuşkusuz sürdürülebilir olmayacaktır. Bunun içindir
ki, özellikle marjinal alanlarda enerji bitkilerinin yetiştirilmesi ve biyoyakıt üretiminde kullanılması büyük
önem taşımaktadır.

TÜBA-BİYOKÜTLE ENERJİSİ RAPORU

111

Tablo 26. Bazı bitkilerin 2020 yılı üretim ve ekim miktarları (Koçar, 2021)

2020 yılı

Ekim Alanı (1000 ha)

Üretim (1000 ton)

Buğday

6.922

20.500

Arpa

3.097

8.300

Çavdar

104

296

Yulaf

113

315

Çeltik

125

980

Aspir

15

21

Ayçiçeği

729

2.067

Dane Mısır

692

6.500

Kanola

35

122

Kütlü Pamuk

359

1.774

Soya

35

155

Şeker Pancarı

338

21.000

Türkiye’de modern biyokütle enerjisi yöntemi olarak en fazla, biyokimyasal dönüşüm yöntemlerinden biyogaz üretimi gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde 157 adet Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na
kayıt yaptırmış farklı büyüklük ve kapasiteli biyogaz tesisi mevcuttur (T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021). Bu tesislerden, “Biyogaz Yatırımları Geliştirme Derneği (BİYOGAZDER)”ne
kayıtlı olan 61 biyogaz tesisinin kurulu toplam gücü ise yaklaşık 238 MW’dır. Ülkemizdeki biyogaz tesislerinin çoğunda, büyükbaş hayvan gübresi kullanılmaktadır. Ancak, son yıllarda enerji bitkilerinin ve bitki artıklarının da kullanımına yönelik çalışmalar yapılmakta ve yaygınlaştırılması amacıyla araştırma olanakları
yaratılmaktadır.
Biyogaz üretiminin birincil ürünü olan fermente gübre; temel olarak mikrobiyal biyokütle, organik ve inorganik maddelerden oluşmaktadır. Fermente gübrenin içeriğinde bulunan bitki besin maddeleri, bu ürünün
tarımsal üretimde kullanıma uygun potansiyelde bir gübre olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalarda
buğday, mısır, yonca, kolza, biftek otu, dev kral otu gibi bitkilerin yetiştirilmesinde fermente gübre kullanımının olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür (Baştabak ve Koçar 2020). Özellikle son yıllarda küresel olmakla birlikte, ülkemizde de üzerinde önemle durulan iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme ile mücadelede,
enerji tarımına yönelik çalışmaların gündemde olması, bu konunun önemini hissettirmektedir. Bu kapsamda,
özellikle marjinal alanlarda enerji bitkisi yetiştiriciliği ve tarımda fermente gübre uygulamaları ön plana
çıkmaktadır.
Ülkemizde 01.07.2021 tarihine kadar geçerli olan tebliğ kapsamında; ithal edilmemek üzere belediye atıkları (çöp gazı dâhil), bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal artıklar, endüstriyel odun
dışındaki orman ürünlerinden elde edilen enerji için kWh başına 13,3 ABD Doları cent teşvik uygulanmıştır.
Bununla birlikte, 25.11.2020 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, biyokütle enerjisi üretim tesisi bileşenlerinin yerli imalat
olması durumunda 5,6 ABD Doları cent/kWh ek teşvik uygulanmıştır.
Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması (YEKDEM) kapsamında; rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biyokütleye dayalı yeni kurulacak elektrik üretiminin, 1 Temmuz 2021 sonrası için döviz yerine TL
cinsinden belirlenen kilovatsaat (kWh) başına fiyatları güncellenmiştir. Buna göre en yüksek destekleme
alım fiyatı, kilovatsaat başına 54 kuruş ile jeotermal kaynaklara dayalı santraller ile biyometanizasyon bazlı
biyokütle santralleri için belirlenmiştir. Aynı zamanda, sistem bileşenlerinin yerli olması durumunda kWh
başına 8 Türk Lirası kuruş daha teşvik verileceği belirtilmiştir.
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Enerji bitkilerinden elde edilebilecek biyoyakıtlar arasında biyoetanol de önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de
kurulu ve aktif biyoetanol üretiminin gerçekleştirildiği 3 fabrika mevcuttur (Tablo 27).
Tablo 27. Etanol üretim fabrikaları, hammadde türleri ve yıllık üretim kapasiteleri (Koçar, 2021)

Firma Adı

Hammadde

Yıllık Kapasite

ÇUMRA Şeker

Şeker pancarı ve melas

84 milyon litre

TARKİM

Mısır ve Buğday

40 milyon litre

TEZKİM

Mısır

26 milyon litre

Tablo 27’den anlaşılabileceği, adı geçen üretim fabrikalarında halihazırda birinci nesil üretim gerçekleştirilmektedir. Ancak son yıllarda yapılan Ar-Ge çalışmaları ile enerji bitkileri ve bitkisel artıkların kullanıldığı,
ikinci nesil biyoetanol üretim çalışmaları da devam etmektedir.
Enerji bitkilerinden üretilebilecek bir diğer biyoyakıt ise biyodizeldir. Ülkemizde biyodizel üretimi, yılda
244.225 ton olarak rapor edilmiştir. Biyodizel üretiminin gerçekleştirildiği ürünler, pamuk yağı (%32), atık
bitkisel yağlar (%30), kanola yağı (%26), diğer yağlar (%8) ve aspir yağı (%4) şeklinde sıralanmaktadır. Tablo 28’den de görüldüğü gibi, ülkemizde biyodizel üretiminin gerçekleştirildiği toplam 5 tesis bulunmaktadır.
Tablo 28. Türkiye’de üretim gerçekleştirilen biyodizel tesisleri (Koçar, 2021)

Firma

Hammadde

Yıllık Kapasite

DB Tarımsal Kimya

Kanola, Aspir, Soya

100.000 Ton

AVES

Kanola ve Aspir

50.000 Ton

TBE Biyodizel

Kanola, Aspir, Pamuk,
Soya ve Atık Yağ

50.000 Ton

MAYKİM

Kanola, Mısır, Pamuk

26.725 Ton

KOLZA Biyodizel

Atık Yağ

17.500 Ton

Sıvı biyoyakıtların araçlarda kullanımına ilişkin 30098 sayı ve 16.06.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ” kapsamında; “….benzin türlerinin toplamına, en az %3 (V/V), oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanolün harmanlanmış olması zorunludur.”
ibaresi yer almaktadır. Aynı zamanda, “Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ” kapsamında ise; “….motorininin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel
atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.” açıklaması bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra, 2013 yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında, “Bitkisel Yağ ve Biyoyakıt İhtiyacının Karşılanması” için protokol imzalanmış ve nadasa
bırakılan alanlarda (5 milyon hektar) yağ bitkisi yetiştirilmesinin teşvik edileceği, yetiştirilen yağ bitkisine
alım garantisi verileceği bildirilmiştir.
Biyokütleden elde edilen yakıtlardan en çok kullanılanı biyodizel; kanola, ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı
tohum bitkilerinden elde edilen yağların ya da hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir
alkol ile (metanol ya da etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür.
Ülkemizde biyoyakıt genel olarak mısır, şeker pancarı, melas ve buğdayın fermentasyonu ile üretilmekte ve
son yıllarda alglerden biyodizel üretimine yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Biyodizel hammaddelerinin
bulunamaması veya yüksek maliyetle elde edilebilmesi, üretim girdi tedariği açısından önemli bir sorundur.
Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilmektedir. Avrupa
Birliği’nde birçok ülkede normal dizel yakıta belirli oranda karıştırılarak kullanılması zorunlu hale getirilmiş, bu sayede fosil yakıtların çevreye verdiği zararın azaltılması hedeflenmiştir. Karıştırma oranı 2005
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yılında %2 olarak gerçekleşirken, 2030 yılına kadar %30’a çıkarılması hedeflenmiştir. Ayrıca ülkemizde
16.06.2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğin 5. Maddesinde “Dağıtıcı lisansı sahipleri
tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin
edilen motorininin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.” ibaresine yer verilmiş olup, söz konusu tebliğ
01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Enerji bitkilerinden elde edilebilecek bir diğer önemli biyoyakıt türü olan biyokömür; enerji amaçlı kullanımının yanı sıra, toprak verimliliğinin ve toprağın organik madde içeriğinin iyileştirilmesi, ağır metallerin su
ve topraktan uzaklaştırılması amacına da hizmet eden bir üründür. Ülkemizde gerçekleştirilen tarımsal üretim
göz önüne alındığında, mısır, şeker pancarı, pamuk, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerin artıklarından, toplam olarak
yılda 22.371 ton biyokömür üretimi sağlanabilecektir. Bu da, enerji bitkilerinin hammadde olarak kullanımıyla
üretilebilecek biyokömürün, gerek enerji açısından gerekse de toprak verimliliğini artırabilecek bir düzenleyici
niteliğinde tarımsal faaliyetlerde girdi olarak yer alması açısından ekonomik katkı sağlayabileceği anlamına
gelmektedir. Özellikle lignin oranı yüksek ve diğer dönüşüm yöntemleri (biyogaz, biyodizel, biyoetanol üretimi
gibi) için kullanımı uygun olmayan hammaddelerin değerlendirilmesi ile bu etki daha da fazla hissedilecektir.
Ege Üniversitesi’nde 1999 yılında disiplinler arası bir yaklaşımla faaliyete başlayan “Biyokütle Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu (BETAG)”, 2014 yılından itibaren Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESTMER) çatısı altında, yenilenebilir enerji kaynakları ve özellikle
biyokütle enerjisi konusunda hammadde üretiminden dönüşüm teknolojisine, elde edilen ürünün son kullanıcıya ulaştırılmasından kullanımının yaygınlaştırılması ve sanayi işbirliklerine kadar oldukça geniş bir
yelpazede çalışmalarını sürdürmektedir.
Enerji bitkileri ve biyoyakıt üretimi konusunda Ar-Ge çalışmaları, ulusal-uluslararası kaynaklı projeler kapsamında devam etmektedir. Bu kapsamda; King grass (Dev kral otu), Miscanthus (Miscanthus x. Giganteus),
Switchgrass (Dallı darı) gibi enerji bitkilerinden biyoyakıt ve toprak düzenleyici olarak biyokömür üretimi
çalışmaları sürdürülmektedir. Aynı zamanda, BESTMER’de farklı termokimyasal ön işlemlerle muamele
edilen Cynara cardunculus L. biyokütlesinin sığır atıyla anaerobik kofermentasyonu, biyogaz ve metan verimi açısından incelenmekte ve uygun proses geliştirilmektedir. “Opuntia ficus indica ve Sığır Atığının Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretiminin Araştırılması” isimli proje kapsamında kaktüsgillerden, çok yıllık, kurak
koşullara dayanıklı, belirli bir fotosentetik metabolizması (CAM-Crassulaceae Asit Metabolizması) olan
Opuntia ficus indica bitkisinin, biyogaz üretiminde sığır atığı ile kofermentasyon verimi irdelenmektedir.
Yine, toprağın organik madde miktarının arttırılması ve ıslah edilmesi amacıyla fermente gübre/biyokömürün, gübre/toprak düzenleyici olarak kullanımına yönelik farklı iklim ve toprak koşullarında Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. BESTMER’de kurulu sistemlerden üretilen biyokömür ve fermente gübrenin, mısır gibi
enerji bitkileri yetiştiriciliğinin yanı sıra örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde de verim ve kaliteye etkileri araştırılmaktadır. Tarımsal atıkların biyokompozit yapı malzemesi üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması
amacıyla yürütülen Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Destekli bir proje kapsamında ise, pamuk sapı, çeltik sapı ve kenevir lifi gibi farklı tarımsal artıklardan biyokömürleştirme, sıvı sıcak su ve plazma gibi farklı
ön işlemler ile doğal fiberler elde edilerek granül haline getirilmekte, sonrasında 3D yazıcıda biyokompozit
malzemeler üretilebilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü destekli olarak biyokimyasal/termokimyasal hibrit biyokütle enerji üretim teknolojilerinin kullanımıyla, sıfır atıklı, düşük işletim
maliyetli, esnek üretim sistemli modern seraların geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir diğer proje kapsamında, üretim-atık-girdi döngüsü kullanılıp, tarımsal üretimde verim arttırıcı ve maliyet düşürücü sistemlerin geliştirilerek elde edilen biyogaz ve sentez gazı kojenerasyon sistemiyle elektrik ve ısı enerjisine
çevrilmekte ve aeroponik sera bitki yetiştiriciliğinde kullanımı sağlanmaktadır.
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3.3.1. Orman Artıklarının Kapasitesi
Türkiye’de henüz odunsu biyokütleden ticari olarak elektrik enerjisi ya da ısı enerjisi sağlayan güç üretme
tesisi olmamakla birlikte bu konuda deneme çalışmaları devam etmektedir. Çaycuma’da faaliyet gösteren
OYKA kağıt fabrikası, tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 10 MW’lık bir buhar türbini kurmuştur.
Sistem yakıt olarak kağıt hamuru yapımında değerlendirilemeyen odun talaşını kullanacaktır. Odunsu biyokütleden elektrik ve ısı üreten termik santraller konusunda gerek devletin gerekse özel sektörün çalışmaları
yetersizdir. Endüstriyel orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar, güç üretme merkezlerinin
odunsu biyokütle yakmaya uygun olmaması, çevre yönetmeliklerine uygun baca gazı değerlerini sağlayamamaları, yeterince odunsu biyokütle temin edememeleri, odunsu biyokütlenin taşınmasındaki zorluklar gibi
nedenlerle elektrik enerjisi ihtiyaçlarının çoğunu doğalgazla çalışan çevrim santrallarından karşılamaktadır.
Bu tür fabrikalarda odunsu biyokütleden sadece ısı enerjisi üretiminde faydalanılmaktadır.
Ülkemizde 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 34. ve 37. maddeleri uyarınca orman artıkları çeşitli amaçlar için
kullanılabilir. Bu atıklardan enerji üretimi amacı ile mutlaka faydalanılmalıdır. Son yıllardaki biyokütle çalışmalarının büyük bölümü, orman yangınlarını önleme ve orman işletme faaliyetlerinin artması nedeniyle orman
artıkları üzerinde yoğunlaşmıştır. Orman Bölge Müdürlüklerinin faaliyetleri arasında ormanlarda biriken tehlikeli yakıtların ormandan uzaklaştırılması, diri örtü temizliği ve orman bakım çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Orman İşletmeleri, yangın tehlikesi oluşturan orman içi artıkları daha çevreci yaklaşımlarla, değişik şekilde değerlendirebilir. Orman İşletmeleri açısından en iyi çözüm orman artıkları için bir pazarın yaratılmasıdır.
Düşünülen pazar, orman işletmelerinin, ormancılık faaliyetleri yatırım programlarında ihtiyaç duyulan genişlemeyi karşılayabilecek kadar gelir getirmelidir. Ormanlarımızda bir biyokütle projesini desteklemek için
gerekli olandan çok daha fazla miktarda orman artığı bulunmaktadır. Ancak orman içi artıklarının temininin
değişken olması, toplama, taşıma ve depolama maliyetleri gibi bir takım güçlükler orman içi artıklarının yakıt olarak kullanılması konusunda yapılması gereken çalışmaları geciktirmektedir. Orman artığı teminindeki
değişmeler ormancılık faaliyetlerinin dönemsel yapısından, orman endüstrisi sektöründeki eğilimlerden ve
ormancılık faaliyetleri için ayrılan bütçe ödeneklerinin değişmesinden kaynaklanmaktadır.
Tablo 29’da Türkiye’de dönemler itibariyle odun üretimi gösterilmiştir. Türkiye’deki orman endüstrisi son
yıllarda yükselme eğiliminde olup sektörün talebini karşılayabilmek amacıyla endüstriyel odun üretimi son
4 yılda %35 artırılmıştır. Yakacak odun üretiminde azalma vardır. 2015 yılında yakacak odun üretimi 3,4
milyon m3’e gerilemiştir. Dikili kabuklu gövde hacmi 21,2 milyon m3’e ulaşmış ve bunlardan elde edilen
endüstriyel odun üretimi 16,6 milyon m3 olmuştur. Ormanda hasat sonrası kesilen ağaçların 5,4 m3 lük kısmı
endüstriyel ürün olarak değerlendirilememiştir. Bu artığın bir kısmı toprak zenginleştirme amacıyla ormanda
bırakılmaktadır. Ancak önemli bir miktarı da değerlendirilemeyen artık olmaktadır.
Tablo 29. Türkiye’de dönemler itibariyle odun üretimi (OGM, 2015)

Odun Üretimi

Yakacak Odun Üretimi

Endüstriyel Odun Üretimi

Toplam Odun Üretimi

Yıllar

m

m

m3

3

3

1925-1937

11.600.000

6.440.000

18.040.000

1938-1949

38.133.702

6.601.263

44.734.965

1950-1962

103.951.626

19.550.732

123.502.358

1963-1973

127.198.000

46.185.000

173.383.000

1974-1984

44.539.000

25.558.000

70.097.000

1985-1990

38.590.000

75.960.000

114.550.000

1991-1995

25.706.000

34.978.000

60.684.000

1996-2000

22.635.000

35.882.000

58.517.000

2001-2006

30.000.000

49.670.000

79.670.000

2007-2012

26.788.300

73.582.490

100.370.790

2013-2015

10.270.400

45.228.794

55.499.194
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Ormanlarımızda Orman Genel Müdürlüğü’nün yakacak odun üretimi dışında; ormanların ıslahı, bakımı ve
hasat sonucu oluşan üretim artıkları, orman yangınları açısından tehlike oluşturan odunsu malzemeler ve
bozuk baltalık ormanların belli bir ölçüde iyileştirilerek verimli hale dönüştürülmesiyle elde edilecek emvâl; kırsal kesimde yakacak olarak değerlendirilen odunlar ve özellikle Karadeniz Bölgesinde yaygın olan
Şüceyrat odun olmak üzere, yıllık kabaca 5 milyon tonluk odunsu biyokütle potansiyeli olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemiz ormanlarının yıllık biyokütle potansiyeli grafiği Şekil 65’de verilmiştir. Orman Genel
Müdürlüğü’nün biyoenerjide kullanılabilecek odunsu biyokütle potansiyeli yıllık 5 milyon ton civarında
tahmin edilmektedir. En büyük potansiyel ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu batı ve güney kısımlarda
özellikle akdeniz Bölgesi’inde yer almaktadır.

Şekil 65. Türkiye Ormanları Yıllık Biyokütle Potansiyeli Grafiği (OGM, 2009).

3.3.2. Türkiye’de Tarımsal Biyokütle Potansiyeli
Türkiye’de değerlendirilemeyen birçok tarım atığı bulunmaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında, dağınık
şekilde bulunan bu atıkların taşıma ve işçilik maliyetleri gelmektedir. Tarımsal atıklar 3 grupta incelenebilir:
1. Bitkisel üretim sonucunda arta kalan atıklar
2. Hayvansal üretim sonucunda arta kalan atıklar
3. Tarım ürünlerinin işlenmesi sonucunda çığa çıkan atıklar
Türkiye’nin toplam tarımsal alanı yaklaşık 26.350 milyon hektardır. Bunun %38,4’ü ekili alan, % 44,1’i
orman, %10,4’ü nadas alanı, %7,1 meyve ve sebze ekili alandır. Tahıllar, yağlı tohumlar ve yumrulu ürünler
Türkiye’de en yaygın ürünlerdir. Tahıllar Türkiye’nin orta, doğu ve güney bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ayçiçeği, Trakya’da yaygındır. Pamuk ve mısır ise güney, güney batı ve güney doğu Anadolu
bölgelerinde ve Ege bölgesinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Yumrulu bitkiler Marmara (patates) ve İç
Anadolu (patates ve şeker pancarı) bölgelerinde yaygındır. Tahminen en yüksek atık miktarı buğday ve arpa
yetiştiriciliğinden açığa çıkmaktadır. Bununla birlikte, mısır ve pamuk yetiştiriciliğinden de önemli miktarda
atık oluşmaktadır. Türkiye’de yıllık toplam tarımsal atık miktarı yaklaşık olarak 50-65 Mtep‘dir. Atıklar
tarımsal üretimden sonra tarlada bırakılır. Tahıl samanı çeşitli amaçlar için, örneğin hayvan yemi ve hayvan
altlığı olarak, kullanılır. Endüstriyel tarımsal ürünlerin üretiminden kalan başlıca atıklar tarlaya bırakılır.
Bunlar; pamuk sapı, mısır sapı, ayçiçeği sapı, saman ve tütün sapı vb atıklardır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Biyokütle Enerji Potansiyeli Atlası”na Türkiye’nin toplam tarımsal biyokütle atık enerji
potansiyeli 20.307.000 TEP/yıl olarak belirlenmiştir. Bu haritaya göre toplam tarımsal biyokütle potansiyeli
Tablo 30’dadır. Tarla ürünlerinin atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık olarak 228 PJ olup, toplam ısıl değer
içerisinde payı en fazla olan temel ürünler sırasıyla mısır %33,4, buğday %27,6 ve pamuk %18,1’dir.
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Tablo 30. Türkiye Tarımsal Biyokütle Potansiyeli (URL-22)

Türkiye Toplamı

Toplam Kullanılabilir
Atık Miktarı (ton)

Toplam Isıl Değer (PJ)

Tarla ürünleri

11.766.995

228,4

Bahçe Ürünleri

3.569.040

74,8

Toplam

15.336.035

303,2

Ülkemizde biyokütle enerjisi santral sayısı 376 adet olup toplam kurulu güçleri 1539 MW’dır. 320 adet
santral, serbest üretim santrali olup kurulu güçleri 1451,7 MW, 56 adeti lisanssız santral mevcut olup kurulu
güçleri 87,5 MW dır. Şekil 66’da TEİAŞ’ın Kasım 2021 ayına ait kurulu güç verileri verilmiştir.

Şekil 66. Kurulu güç raporu (Olgun ve Kutlu, 2021)

3.4. Türkiye’nin Enerji Hedefleri
Türkiye’nin enerji hedefleri (Melikoglu, 2018):
• Türkiye’nin 2023 yılındaki enerji talep projeksiyonu: 327000 GWh (çok düşük talep senaryosu); 362000 GWh (düşük talep senaryosu); 386000 GWh (orta talep gelişimi senaryosu) veya
429000 GWh (yüksek talep gelişimi senaryosu).
• Bu çalışmada geliştirilen modeller literatürdeki daha önceki modeller ile %94,3 (veya daha üzeri)
uyum içindedir.
• Detaylı araştırma Türkiye’deki rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2023 yılında yaklaşık 11000 MW seviyesinde olacağını ve bunun 2023 hedefi olan 20000 MW’ın altında kalacağını göstermiştir.
• 1 nükleer santralin operasyonel hale gelebileceğini (%25 operasyonel – 4 ünite/reaktörden sadece 1
tanesi), 2023 hedeflerinde is bu hedef 2 santral olarak belirlenmiştir.
• Türkiye’nin 2023 yılı toplam kurulu kapasitesi 110000 MW civarında olabilecektir.
Türkiye’nin geçen yıl 306,1 milyar kilovatsaat olan elektrik tüketiminin bu yıl sonu itibarıyla 322,5 milyar
kilovatsaate, 2022 sonunda ise 334,2 milyar kilovatsaate yükseleceği tahmin edilmektedir (Kaya, 2021). Jeotermal, biyokütle ve atık ısı kurulu gücünün yıl sonunda 3 bin 435 megavata, gelecek yıl sonunda ise 3 bin
536 megavata yükseleceği öngörülmektedir (Kaya, 2021).
Yenilenebilir ve nükleer enerji (Melikoglu, 2016):
• Türkiye’nin 2023 yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak için yaklaşık 61 milyar $ seviyesinde bir
yatırım yapması gerektiği hesaplanmıştır.
• Türkiye’nin 2023 nükleer enerji hedeflerine ulaşmak ve 2 operasyonel nükleer santrale sahip olmak
için yaklaşık 50 milyar $ seviyesinde bir yatırım yapması gerektiği hesaplanmıştır.
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•
•

Türkiye’nin yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında 2023 hedeflerine ulaşması için toplam 110
milyar $ yatırım yapması gerektiği ve bu tutarın Türkiye’nin 2023 yılına kadar yapmayı planladığı
enerji yatırımlarının %90’ına tekamül ettiği hesaplanmıştır.
2023 yılı enerji hedeflerine ulaşılmasında bazı temel problemler yaşanabileceği bilimsel literatürde
ilk defa bu yayında detaylı olarak açıklanmıştır.

Biyokütle ve kömür enerjisi (Melikoglu, 2017):
• 2023 yılı hedeflerine göre Türkiye’deki biyokütle enerjisine bağlı kurulu gücün yaklaşık 2000 MW
seviyesinde olması planlanmaktadır.
• Türkiye’nin 2023 kömür hedeflerine ulaşması için 26,3-28,5 milyar $ (talebin linyit ve/veya taş kömürü üzerinden karşılanması) seviyesinde bir yatırım yapması gerektiği hesaplanmıştır.
• Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için kömür ve biyokütle temelli toplam yatırımlarının 30,142,1 milyar $ seviyesinde olabileceği hesaplanmıştır. Bu yatırımların yapılması neticesinde kömür
ve biyokütle enerji kaynaklarının Türkiye’nin 2023 yılındaki enerji talebinin %25,0 ve %1,7’sini
karşılayabileceği hesaplanmıştır.
• Biyokütle ve yerli linyit kullanımlı enerji yatırımlarının Türkiye’nin dış ticaret açığını azaltacağı tespit edilmiştir.
Benzin, dizel, LPG, biyoetanol ve biyodizel (Melikoglu, 2014):
• Türkiye’de yolcu ve ürün taşımacılığının %90’ndan fazlası karayolu ile yapılmaktadır.
• Türkiye’nin 2023 hedefleri, EPDK hedefleri ve Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre bilimsel literatürde ilk defa Türkiye’nin benzin, dizel, LPG, biyoetanol ve biyodizel tüketim modelleri yarı-ampirik
modelleri ile geliştirilmiştir.
• Modellere göre 2023 yılında Türkiye’nin yıllık benzin tüketiminin 2,0 milyon m3 seviyesine düşebileceği buna karşılık dizel ve LPG tüketimlerinin 16,4 ve 8,8 milyon m3 seviyelerine yükselebileceği
hesaplanmıştır.
• Sonuç olarak, 2023 yılı resmi hedeflerine ulaşmak için 0,3 milyon m3 biyoetanol ve 1,4 milyon m3
biyodizele ihtiyaç olabileceği hesaplanmıştır.
• Gıda atıklarından biyoetanol ve farklı biyoyakıt, biyoürün üretimi (Melikoglu, 2020b):
• Gıda atıklarından biyoetanol ve faklı biyoürünlerin üretilmesi çok güncel bir araştırma konusudur. Bu
çalışmada (i) kompost, (ii) anaerobik işlem, (iii) fermantasyon veya biyoproses, and (iv) termokimyasal dönüşüm (yanma, gazlaştırma, piroliz and hidrotermal karbonizasyon) konuları detaylı olarak
analiz edilmiştir.
Atık biyokütleden biyoetanol üretimi (Melikoglu, 2019):
• Bu çalışmada 2030 yılında Türkiye’nin buğday, mısır, pirinç ve patates (i) üretim, (ii) tüketim, (iii)
üretim kayıpları, (iv) tüketim kayıpları, (v) üretim kayıplarından biyoetanol üretim potansiyeli, ve (vi)
tüketim kayıplarından biyoetanol üretim potansiyeli (i) 25,0; 6,2; 0,6 ve 5,5 milyon ton; (ii) 19,3; 1,5;
0,8 ve 4.7 milyon ton; (iii) 1,375; 0,184; 0,006 ve 0,094 milyon ton, (iv) 0,710; 0,182; 0,020 ve 0,160
milyon ton, (v) 0,511; 0,073; 0,003 ve 0.009 milyar litre, ve (vi) 0,264; 0,072; 0,009 ve 0,015 milyar
litre olacağı hesaplanmıştır.
• 2023 yılında toplam 0,555 ve 0,335 milyar litre biyoetanolün Türkiye’nin buğday, mısır, pirinç ve
patates üretim ve tüketim kayıplarından üretilebileceği hesaplanmıştır.

3.5. Sera Gazlarının Azaltılmasında Biyokütlenin Rolü

Üzerinde yaşadığımız yer kürenin iklimi son yarım yüzyılda atmosfere salınan insan kaynaklı sera gazlarının
doğal sera etkisini artırması yüzünden ısınmaktadır. Sera gazı emisyon salınım senaryolarına dayanan farklı
iklim modelleri, 21’nci yüzyılda yaşadığımız yerkürede önemli iklim değişikliklerinin olacağını öngörmektedir. Ön görülen bu iklim değişikliklerini önlemenin ve bu değişikliklerin, sosyoekonomik sektörler, doğal
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ekosistemler ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmenin en iyi yolu ise, insan kaynaklı
sera gazı salınımlarını azaltmak ve ormanlar (biyokütle) gibi karbon tutucu ortamları çoğaltmaktır. İnsan
kaynaklı sera gazı salınımlarının önemli bir bölümü enerji üretimi ve kullanımıyla ilişkili olduğu için, yeni
teknolojilerin çoğu, fosil yakıt çevrimi verimliliğinin iyileştirilmesine, enerji tasarrufunun ve verimliliğinin
arttırılmasına ve düşük ya da sıfır karbonlu enerji kaynaklarının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu bağlamda başta ormanlar olmak üzere canlılar için hayati öneme sahip tüm biyokütle kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde artırılıp kullanılması sera gazı emisyonlarının azaltılmasında da önemli bir rol oynayacaktır.
Atmosfer, çeşitli gazların karışımından oluşur ve buna ek olarak da daha küçük miktarlarda asal gazlar
bulunur. Atmosferi oluşturan ana gazlar, Azot (%78,08), Oksijen (%20,95) ve Argondur (%0,93). Bunlara
göre daha küçük bir orana sahip olan diğer bir önemli gaz ise Karbondioksittir (%0,03). Yeryüzünün termal
dengesi için, güneşten aldığı enerji kadar enerjiyi uzaya vermesi gerekir. Güneş enerjisi yeryüzüne kısa dalga
boyuna sahip radyasyon (ısınım) olarak ulaşır ve gelen radyasyonun bir bölümü yeryüzünün yüzeyinde, bir
bölümü troposferde, bir kısmı ise atmosfer tarafından tekrar uzaya yansıtılır (Güler, 2020).
Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel olur. CO2 havada
en çok ısı tutma özelliği olan gazdır. Atmosferin, ışığı geçirme ve ısıyı tutma özelliği vardır. Atmosferin ısıyı
tutma yeteneği sayesinde suların sıcaklığı dengede kalır. Böylece nehirlerin ve okyanusların donması engellenmiş olur. Bu şekilde oluşan atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisine sera etkisi denir. Atmosfer cam seralara
benzer bir özellik gösterir (Güler, 2020).
Atmosferde ısıyı tutan gazlar, sera gazları olarak adlandırılırlar. Bazı sera gazları doğal olarak oluşur fakat
insan faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir. Diğer bazı sera gazları ise tamamen insan faaliyetleri sonucu (antropojenik) meydana gelir. Doğal olarak oluşan sera gazlarından bazıları şunlardır:






Su buharı (H2O),
Karbon dioksit (CO2),
Ozon (O3),
Metan (CH4),
Nitrit oksit (N2O)

İnsan faaliyetleri sonucu oluşan sera gazları ise; kloroflorokarbon (CFCs), hidrokloroflorokarbon (HCFCs),
hidroflorokarbon (HFCs) (hepsine genel olarak halokarbonlar da denir) ve florid bileşiği olan kükürt hekzaflorid (SF6) gazlarıdır.
Sanayi devrimi ile birlikte, 19. yüzyıl ortalarından itibaren, özellikle fosil yakıtların kullanımı, yanlış arazi kullanımı ya da süregelen arazi kullanımının değişimi, ormansızlaşma, sanayileşme gibi insan kökenli
ekinliklerin sonucunda atmosferde sera gazları oranında hızlı bir artış görülmüştür. Küresel bazda ortalama
hava sıcaklıkları, geçen yüzyılda 0,4-0,8 °C arasında artmıştır. Bu ısınma geçen 1000 yılın herhangi bir dönemindeki artıştan daha büyük ve dikkat çekicidir. Küresel iklimde gözlenen ısınmanın yanı sıra, en gelişmiş
iklim modelleri, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında 1990-2100 döneminde 1,4-5,8 °C arasında bir artış
olacağını öngörmektedir. Küresel sıcaklıklardaki artışlara bağlı olarak da, hidrolojik döngünün değişmesi,
kara ve deniz buzullarının erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal daralması, deniz seviyesinin yükselmesi,
iklim kuşaklarının yer değiştirmesi ve yüksek sıcaklıklara bağlı salgın hastalıkların ve zararlıların artması
gibi dünya ölçeğinde sosyo-ekonomik sektörleri, ekolojik sistemleri ve insan yaşamını doğrudan etkileyecek
önemli değişikliklerin oluşacağı beklenmektedir (Güler, 2020).
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Şekil 67. Sera etkisinin şematik olarak izahı (Kaygusuz, 2021)

Küresel sıcaklıklardaki artışlara bağlı olarak da, hidrolojik döngünün değişmesi, kara ve deniz buzullarının
erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal daralması, deniz seviyesinin yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi ve yüksek sıcaklıklara bağlı salgın hastalıkların ve zararlıların artması gibi dünya ölçeğinde sosyo-ekonomik sektörleri, ekolojik sistemleri ve insan yaşamını doğrudan etkileyecek önemli değişikliklerin
oluşacağı beklenmektedir.
Diğer taraftan, iklimbilimciler tarafından dünyanın ikliminde bir bozulma olduğu kabul edilmektedir ve
gerekli tedbirler alınmadan doğal dengenin bozulmasına sebep olan etkinliklerin devam etmesi neticesinde,
sonucun dünya için çok olumsuz sonuçlar doğurabileceğini açıkça belirtmektedir. Beşerî nedenlerden dolayı
atmosferde sera gazı birikimi ve partikül madde miktarında meydana gelecek olan artışın, küresel ısınma ile
sonuçlanacağı düşünülmektedir (Güler, 2020).
İklim sistemi için önemli olan doğal etmenlerin başında sera etkisi gelmektedir. Bitki seraları kısa dalgalı
güneş ışınımlarını geçirmekte, buna karşılık uzun dalgalı yer (termik) ışınımının büyük bölümünün kaçmasına engel olmaktadır. Sera içinde tutulan termik ısınım seranın ısınmasını sağlayarak, hassas ya da ticari
değeri bulunan bitkiler için uygun bir yetişme ortamı oluşturmaktadır. Benzer şekilde CO2 örtüsü, yerküreden yansıyan uzun dalga radyasyonunu tutar. Uzun dalga radyasyonunun yakalanması kuantum mekaniği
tarafından belirlenir. CO2’deki Oksijen atomu, merkezde bulunan Karbon atomu ile titreşir ve bu titreşimin
frekansı uzun dalga radyasyonunun kızılötesi dalga boylarının bazıları ile çakışır. Dünya yüzeyindeki ve
atmosferdeki radyasyonun frekansı, CO2 titreşim frekansı ile çakıştığında, radyasyon CO2 ile emilir ve diğer
hava molekülleriyle çarpışarak ısıya dönüştürülür ve daha sonra yüzeye geri verilir. Bu emilimin bir sonucu
olarak, giden uzun dalga radyasyonu CO2’yi arttırarak azaltılır. Net gelen güneş radyasyonunu dengelemek
için fazla ısı kaybedilmez. Bu da gezegende fazla ısı olduğu anlamına gelmektedir, yani sistemdeki enerji
dengesiz durumdadır. CO2 zaman içerisinde arttıkça, bu kızılötesi katman kalınlaşmakta ve Dünya bu enerji
fazlalığını biriktirmektedir (Güler, 2020).
Ortalama koşullarda, uzaya kaçan uzun dalgalı yer ışınımı gelen Güneş ışınımı ile dengede olduğu için, Yerküre/atmosfer birleşik sistemi, sera gazlarının bulunmadığı bir ortamda olabileceğinden daha sıcak olacaktır.
Atmosferdeki gazların gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle Yerküre’nin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan
ve ısı dengesini düzenleyen bu doğal süreç sera etkisi olarak adlandırılmaktadır (Güler, 2020).
Dünyanın enerji dengesindeki değişime küresel ısınma denmektedir. Doğal etmenlerden çok insan faaliyetleri sonucu atmosferdeki miktarları hızla artan sera gazları, küresel ısınma ve buna bağlı olarak da iklim değişikliği problemini önemli hale getirmiştir. Yaklaşık 30 yıl önce, hava kirliliğinden dolayı troposferik ozonun
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artması ile (NOx, CO ve diğerleri) bunun önemli bir sera gazı etkisi dönemi olduğu fark edilmiştir. Modern
iklim değişikliği, doğal değişkenliğin sınırlarını aşacak kadar büyük olan insan etkileri tarafından kontrol
edilmektedir. Özellikle atmosferdeki birikimi ve yaşam süresi dikkate alındığında, bu sera gazları arasında
CO2 öne çıkmaktadır çünkü sera gazları arasında ısıyı en fazla tutma özelliğine sahip olan gaz CO2’dir.
Sera etkisinin %20’sini meydana getiren diğer bir gaz ise Metandır. Karbondioksite nazaran 20 misli daha ısı
tutucu bir rol oynamaktadır. Metan gazı, organik arıkların anaerobik ortamlarda parçalanması sonucu, fosil
yakıtların tam olarak yanmaması durumlarında, kömür, doğalgaz ve petrolün üretim ve taşınması sırasında
atmosfere salınabilmektedir. Diğer Metan kaynakları ise çöplük, bataklık pirinç tarlası gibi düşük oksijen
seviyesine sahip ortamlar ile gübrelerdir. Azot oksitleri içinde en önemlisi diazot monoksittir. Sera etkisinin
%15’inin bu gazdan kaynaklandığı düşünülmektedir. N2O, tarım, enerji, endüstriyel ve atık yönetimi gibi
alanlarında, topraktaki ve sudaki biyolojik prosesler ve çeşitli antropojenik faaliyetlerle üretilir.
Diğer taraftan N2O üreten insan kaynaklı faaliyetler, tarımsal toprak yönetimi, sabit yakma, motorlu taşıtlarda yakma, gübre yönetimi ve nitrik asit üretimidir. Toplam N2O emisyonları CO2 emisyonlarından çok daha
düşük olmakla birlikte, N2O, atmosferde oluşabilecek ısınmada CO2’den yaklaşık 300 kat daha güçlüdür.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), çeşitli sera gazlarının sera etkisi kapasitelerini karşılaştırabilmek amacı ile Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) kavramını geliştirmiştir. Burada referans gaz olarak
CO2 kullanılmaktadır ve GWP ağırlıklı emisyonlar CO2 eşdeğeri olarak verilmektedir.
Şekil 68, Türkiye›de sektörlere göre gerçekleşen sera gazı emisyon değerlerini göstermektedir. Ülkemizde
ise TÜİK (2020) verilerine göre 2018 yılında gerçekleşen toplam 521 Metrik ton düzeyindeki sera gazı emisyonu, 1990 yılına göre %138 artış ve 2017 yılına göre %0,5 düşüş gerçekleştiğini işaret etmektedir. 2018 yılında katı yakıtların elektrik üretimindeki payındaki farklılaşma sonucunda emisyonlar, önemli olmayan bir
düzeyde azalmıştır. Ayrıca şekilde görüldüğü üzere 1990 ve 2018 yılları arasında CO2 emisyonları ile birlikte
toplam emisyonlarda da artış eğilimi söz konusuyken, CH4, N2O ve Florlu gazların (F-gases) emisyonlarında
önemli ölçüde bir değişiklik gözlenmemektedir. Bu durumun yanı sıra 1990 yılı ile karşılaştırıldığında 2018
yılında toplam CO2 emisyonları %176,7, CH4 emisyonları %35,8 ve N2O emisyonları %56,8 düzeyinde
artmış göstermiştir.

Şekil 68. 1990-2018 yılları arasında Türkiye’de sektörlere göre gerçekleşen sera gazı emisyonları
(LULUCF hariç CO2 eşdeğeri) (TÜİK, 2020)

Düne kadar yenilenebilir enerji yatırımlarının en büyük dejavantajı ilk kurulum maliyetlerinin yüksekliği
idi. Fakat son yıllarda maliyetlerdeki düşüş yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini fosil kaynaklara göre
daha avantajlı hale getirmiştir. Birde buna çevresel etkiler ilave edildiğinde yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları önümüzdeki yıllarda çok daha önemli ve kullanışlı hale gelecektir. Bu maliyetlerin karşılanmasında
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finansman ve destekleme mekanizmalarının tercihi önem arz etmektedir. Globalleşen dünyada yenilenebilir
enerji kullanım trendi hızlı bir şekilde yükselmeye devam etmektedir. Bu yükseliş trendi özellikle güneş
enerjisi, rüzgar enerjisi ve biyokütle enerjisinde yoğunlaşmıştır.
3.5.1. Ormanların Sera Gazı Azaltımındaki Rolü
Yapılan bilimsel çalışmalara göre dünyadaki ormanlar tüm CO2 emisyonlarının %30’unu emmektedir. Ormansızlaşma, bu doğal karbon yutağını aşındırır ve ormanlarda depolanan karbon, ağaçlar öldüğünde salındığı için emisyonların artmasına neden olur. 2019-20 yılları arasında tropik orman kaybı, 570 milyon
arabanın yıllık emisyonlarına eşdeğer 2,6 milyar metrik ton CO2 yaydı.
Küresel Orman Finansmanı Taahhüdü, 12 ülkenin ormanları korumak ve restore etmek için 2021 – 2025
yılları arasında 12 milyar dolarlık kamu fonu oluşturma taahhüdünü içeriyor. Buna ek olarak, 7,2 milyar dolarlık özel sektör yatırımı harekete geçirilecek. Finansman taahhüdü veren 12 ülke; Birleşik Krallık, Norveç,
Kore Cumhuriyeti, Hollanda, Belçika, Danimarka, Japonya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada,
AB ve Almanya’dan oluşuyor.
Ormanlar üzerinde radikal önlemler alınmadan küresel ısınma artışını 1,5°C’nin altında tutulması mümkün
değil. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’ye göre, bu yüzyılda ısınmayı 2°C ile sınırlamaya
yönelik tüm senaryolar, ormansızlaşma ve orman bozulmasının azaltılmasına dayanıyor. IPCC ayrıca, mevcut ormanları korumanın, küresel iklimi stabilize etmenin yeni ağaçlar dikmekten daha hızlı, daha iyi ve daha
ucuz bir yol olduğunu ortaya koyuyor. Ormanlar aynı zamanda yerel ve bölgesel hava düzenlerini düzenleyerek iklim değişikliğine karşı bir tampon görevi görüyor. Dünyanın en yoksul kesimlerinin %90’ından fazlası
geçimlerini ormanlardan sağlıyor.
Orman Mutabakatı, ormansızlaşmayı durdurmak üzere önemli bir küresel çabayı temsil ediyor. Bu anlaşma,
ormanlarımızı korumaya yönelik önemli ilk adım niteliği taşıyor ve ormansızlaşmadan arındırılmış temin
zincirlerinin günümüzde norm haline gelmesi gerekliliğine işaret ediyor. Uluslararası camia, uzun vadeli
çözümler geliştirirken, orman ekosistemleri içerisinde ve çevresinde yaşayan insanların sosyo-ekonomik
ihtiyaçlarının ve taleplerinin karşılanmasını da ele almalı. Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmayı
öngören bir gelecek, ancak ormanların korunmasını ve doğanın restorasyonunu kapsadığı koşulda mümkün
görünüyor. BM Paris İklim Değişikliği Konferansı, 30 Kasım - 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşti. İklim Zirvesi sonucunda üzerinde mutabık kalınan metin olan Paris Anlaşması, herhangi bir bağlayıcılık taşımamakla birlikte hükümetlerin, iklim değişikliğini önümüzdeki dönemde sıklıkla gündem edeceği
anlamına geliyor. Ülkemizde 2021 yılının son aylarında bu anlaşmayı imzaladı. En son İngiltere de yapılan
iklim zirvesi 2050 yılına kadar emisyonların tamamen yok edilmesini (yani sıfır emisyon) hedeflemektedir.
Tropik Ormanlar Birliği İcra Direktörü ve Dünya Ekonomik Forumu Doğaya Dayalı Çözümler Platformu Eş
Direktörü Justin Adam, “COP26’da şahit olduğumuz bu gelişme, ormansızlaşmayı durdurma kapsamındaki
dönüşümün başlangıcı olabilir. Ormansızlaşmayı durduramazsak, iklim değişikliğini sınırlandırmayı başaramayız. Glasgow Deklarasyonu, ormansızlaştırmayı durdurma kapsamında güçlü siyasi eğilimi yansıtıyor.
İş ve finans dünyasının bu çabalara uyum sağlamak üzere ortaya koyduğu kayda değer ekonomik gücün
yarattığı kolektif güç, gıda ve arazi kullanım sistemlerimizi, çiftçiler, tüketiciler ve gezegenimizin ihtiyaç
duyduğu yöne yönlendirebilir” diyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki yerli Walikale halkınin temsilcilerinden ve Orman Ekosistemlerinin
Sürdürülebilir Yönetimi için Yerli Halklar ve Yerel Topluluklar Ağı Koordinatörü Joseph Itongwa Mukumo,
“Bugün uzlaşıya varılan orman mutabakatında Yerli Halkların belirtildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.
Siyasetin ve ekonominin ormansızlaştırmayı kendi çözümleriyle durduramaması ve biz yerli halkların bu sorunla mücadelede temsil ettiğimiz etkili ve daha önce denenmemiz çözüm önerileri doğrultusunda, yalnızca
yapılması gereken doğru şey olması sebebiyle değil, aynı zamanda uygun, hatta acil olması sebebiyle, yerli
haklara yönelik güvenli kullanım hakkı talep edildiği günü sabırsızlıkla bekliyoruz” diyor.
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İklim değişikliği ile mücadele süreci birçok sektör gibi ormancılığı da küresel ölçekte hareketlendirmiştir. Bu
süreçte ormancılık, hem yeni proje tipleri, hem diğer sektörlerle entegrasyon, hem de kapsam bakımından
zenginleşmiştir. İklim değişikliği ile mücadelede ormancılığın önemi yüksek oranda karbon tutma ve iklim
değişikliğinin etkilerine uyum bakımından sağladığı pozitif etkilerdir. Dahası ormanların azaltım ve uyum
kapasiteleri bazı iyi yönetim uygulamaları ile artırılabilir. İklim değişikliğinin ve iklim değişikliği ile mücadelenin ekonomi genelinde etkileri söz konusu olmakla beraber her sektörü aynı derecede etkilediği veya etkileyeceği söylenemez. Ormancılık ve tarımın, doğaya açık işletme şekilleri olmaları ve atmosferik olaylarla
doğrudan ilişkileri nedeniyle diğer sektörlere nazaran daha çeşitli ve ciddi risklere maruz kalmaları olasıdır.
Öte yandan iklim değişikliği ile mücadelede genellikle sadece ağaçlandırma çalışmalarının gündeme geliyor olması sektör ve sektör dışında konunun yeterince bilinmediği gerçeğini ortaya koymaktadır. İklim
değişikliği ile ormancılık sektörünü uyumlulaştırmaya dönük kavramlardan birisi “iklim destekli ormancılık” olup ormanlardan ve ormancılık sektöründen iklim değişikliği ile mücadele sürecinde diğer ekosistem
hizmetleri ile sinerji yaratacak şekilde daha fazla katkı sağlamayı hedefleyen, Avrupa Ormancılık Enstitüsü
(EFI) tarafından da desteklenen yeni bir yaklaşımdır. Bu kapsamda uyum ve karbon tutma kapasitesi yüksek orman ekosistemleri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ormancılık sektörüne yeni bir motivasyon kaynağı
olma potansiyeline sahip bu kavram 3 temel dayanak üzerine yapılanmaktadır. Bunlar; (1) sera gazlarının
tutumu veya salımının azaltılması, (2) iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha adaptif ve dirençli ormanlar
oluşturmaya yönelik planlama ve yönetim, (3) karbon dahil tüm ekosistem hizmetlerini artırmaya yönelik
aktif veya adaptif ormancılık. Kısaca azaltım ve uyumu ön plana çıkarmaya yönelik, bunun yanında diğer
ekosistem hizmetlerini de dikkate alan bir ormancılık konseptinden söz edilmektedir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1. Sonuçlar

Enerji talebinin artması ve beraberinde fosil yakıtların kullanımının arttırılması sonucunda kirletici gazların
atmosfere salınımı artmıştır. İklim değişikliği ve sera gazı etkisinin küresel ısınmaya yönelik duyarlılığın
arttığı günümüzde uluslararası çerçeve anlaşması Kyoto Protokolünü ve bunu takip eden Paris anlaşmasını
imzalayarak karbondioksit ve sera gazı salınımı azaltmayı taahhüt eden ülkeler için en azından üretim aşamasında atmosfere sera gazı emisyonu vermeyen yenilenebilir enerji kaynakları çözüm olarak görülmektedir. Hiçbir üretimin çevreye etkisi olmadan yürütülemeyeceği gerçeğiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının
da çevreye etkileri olacağı göz ardı edilmemelidir.
Devletlerin ekonomik büyüme hedefleri, sanayileşme, nüfus artışı, teknolojinin yaygınlaşması ve refah seviyesinin yükselmesi ile doğru orantılı olarak enerji tüketiminde artışın karşılanması amacıyla Türkiye gibi fosil yakıt rezervinin enerji ihtiyacını karşılayamadığı ekonomilerde enerji talebinin ithalat yoluyla giderilmesi
gerekmektedir. İthalat ise ödemeler bilançosu üzerinde baskı oluşturmakta ve cari açığa neden olmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ise enerjinin yerlileştirilmesi ve enerji güvenliğinin sağlanması noktasında
büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde çok önemli ithalat giderlerini oluşturan doğalgaz ve petrole bağlı dışa bağımlılığı azaltmak, çevre
kirliliğinin önlenmesine bir nebze de olsa katkıda bulunmak, üretimdeki en önemli gider kalemlerinden olan
enerji giderini azaltarak, ürün maliyetini düşürmek hedeflenmektedir. Bunun için ülke olarak alternatif enerji
kaynaklarına yönelmemiz, bu konularda temel araştırmalar yürütülmesi gerekmektedir. Tarım ve orman atıkları gibi biyokütle kaynaklarının enerji kaynağı olarak kullanılması durumunda getireceği faydalar aşağıdaki
şekilde açıklanabilir:
 Isıl değeri 4000 kilo kaloriyi bulmaktadır. Biyokütle gazlaştırıldığında atmosfere kükürt dioksit ve
azot oksitler gibi zararlı gazlar vermez.
 Bitki yetişmesi sırasında havadan aldığı karbondioksiti, yandığında geri verdiğinden, küresel ısınmaya neden olan karbondioksit miktarını arttırmaz.
 Havadaki karbondioksit miktarını etkilemeyen dünyadaki tek yakıttır. Özellikle enerji bitkileri, bitki
içinde yaklaşık %15 civarında şeker bulunmakta olup, bu da daha verimli gazlaşmasını sağlamaktadır.
 Katı yakıt olarak maliyeti, yerli linyit ve ithal kömürlerden çok daha düşüktür. Kül miktarı çok düşüktür. Temiz syngaz yakıt elde etmek mümkündür.
 Ayrıca biyokütle kaynağı olarak tatlı sorgum gibi enerji bitkilerinin yaygın olarak kullanılması durumunda, özellikle kırsal kesimde büyük bir iş potansiyeli yaratılacaktır.
 Ülkemiz enerji konusunda kesinlikle dışa bağımlı olmayacaktır. Hava kirliliği azalacaktır. Tarımın
gelişmesine ve erozyonun engellenmesine neden olacaktır.
Biyokütle ve atıklardan enerji üretimi konusunda lider kuruluş olan EQTEC gazlaştırma ve enerji üretim
teknolojisi en önemli sonuçları şöyle özetlenebilir:
 EQTEC gazlaştırıcıları yüksek gazlaştırıcı verimi sağlayan, yüksek verimle elektrik üreten teknolojiye sahiptir.
 EQTEC gazlaştırıcıları sadece biyokütle değil benzeri atkıları da kullanarak güç ve ısı üretimi sağlayan kojenerasyon tesisleridir.
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 TOLAY Enerji, VERCO SL ve EQTEC Iberia birlikte biyokütle ve katı atıkların gazlaştırması için
ticari ölçekte verimli ve kanıtlanmış teknoloji sunan bir konumdadır.
Tasarım kriterleri ile EQTEC gazlaştırıcıları biyokütle gazlaştırma ile elde edilen syngazdan elektrik ve ısı
üretimi için fizibil tesisler kurmaktadır.
Biyokütlenin fiziksel özellikleri, ısıl değerleri, analiz değerleri göz önüne alınmış ve farklı güçlere göre
fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada, aynı zamanda bir pellet üretmek üzere biyokütle briketleme
makinesi da gerekirse fizibilite çalışmalarında hesaba katılmıştır. Ayrıca, Patentli EQTEC Iberia akışkan yataklı gazlaştırma sistemi ile kombine ısı ve güç üretimi ile kullanarak 1 den 10 MWe kadar farklı güç üretim
kapasitelerinin ekonomik analizi Türkiye şartları için hesaplanmış ve sistemler tasarlanmıştır. Yatırım dahil
fizibilite çalışmaları, duyarlılık analizlerii, net bugünkü değeri, karlılık iç verim oranı gibi ekonomik analiz
sonuçları bu yatırımların fizibl hale getirmekte geri ödeme süresi 5 MWe gücündeki bir tesis için 5 yıl ve 10
MWe bir tesis için 4 yıldır. Biyokütle gazlaştırma elektrik ve ısı üretim tesisi, Türkiye koşullarında yatırım
için oldukça makul olarak görülmektedir.
Gazlaştırma metodu ile biyokütleden ve enerji bitkilerinden enerji üretimi İspanya, İtalya, İsviçre, Japonya, Almanya, A.B.D. gibi ülkelerde kullanılan sistemlerdir. Avrupa’da uzun yıllardan beri çalıştırılan farklı
güçlerdeki biyokütle yataklı gazlaştırıcı tesisleri örnek olarak gösterilebilir. Biyokütlenin yakma veya gazlaştırılarak enerjiye dönüştürülmesi için önerilen teknolojiler ile ülkemiz koşullarında yapılacak yatırımların
fizibil olduğu görülmüştür. Bugünkü ekonomik koşullarda bu tür yatırımları geri ödeme süresi dört veya beş
yıl olarak saptanmıştır.
Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyük bir kısmı ithal fosil kökenli yakıtlar ile (petrol, doğal gaz ve kömür)
karşılanmaktadır. Ülkemizde bulunan linyit kaynakları kalitesiz olup, yüksek oranda kükürt, kül ve nem
içeriğine sahiptir. Bu neden ile enerji santrallerinde ve merkezi/bireysel ısıtma sistemlerinde düşük verimle
yanmaya neden olmakta ve yüksek baca gazı emisyonları oluşturmaktadır. Ülkemizde ithal kömürle çalışan
enerji santralleri de mevcut olup yerli kömürlerimize nispeten daha verimli bir yanma sağlasalar da son
günlerdeki çok hızlı yakıt fiyatı artışları nedeniyle ekonomik olarak çalışamaz hale gelmişlerdir. Benzer
durum doğal gaz çevrim santralleri ile enerji üretimi için de geçerli olup gaz teminindeki dışa bağımlılık
ve uluslararası pazarda gittikçe artan fiyatları nedeniyle ekonomik bir çözüm olmaktan uzaklaşmaktadırlar.
Enerji talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla ve etkin kullanılması ve ayrıca
mevcut sistemlerde enerji tasarrufu uygulanması kaçınılmaz bir ihtiyaç ve zorunluluktur. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının (YEK) elektrik enerjisi üretim amaçlı kullanımına ilişkin 5386 nolu kanun, 18 Mayıs 2005
tarihinde yürürlüğe girmiş olup 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girmiş veya girecek olan üretim
lisansı sahiplerine 10 yıl boyunca kanunun ekinde belirtilen fiyatlar üzerinden alım garantisi getirilmiştir. Bu
kanun kapsamında yatırımcılar öncelikle akarsularımızdaki hidrolik enerjiden faydalanma yoluna gitmişlerdir. Bunu, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji yatırımları izlemiştir.
Yatırımcılar, biyokütleden elektrik enerjisi üretimine YEK teşviklerinin son yıllarında yoğunlaşmışlardır.
Biyokütleden elektrik enerjisi üretimi yatırımı diğer YEK’dan farklı olarak termokimyasal bir prosesi gerektirmektedir. Bu çalışmada termokimyasal bir yöntem olarak biyokütle yakma sistemleri ve teknolojik
gelişmeleri anlatılmaktadır. Biyokütle yakıtı fiziksel ve kimyasal olarak çok değişken özelliklere sahip bir
yakıttır. Bu nedenle yakma tesisi; yakıt lojistiğinden başlayarak yakma sistemlerine ve çıkan emisyonların
azaltılmasına ve atıkların bertaraftına kadar birçok proses ve bu proseslerle beraber çeşitli teknolojik gelişmeleri de içermektedir.
Yakıt lojistiği (toplama, taşıma, kurutma, öğütme, depolama, besleme, vs.); hem farklı teknik problemlere
sahip olduğu, hem de yangın ve patlama riski oluşturabildiği için Ar-Ge çalışmalarının hala devam ettiği bir
konudur. Biyokütle yakma sistemleri kendini kanıtlamış ticari bir teknoloji olup çok farklı güç seviyelerinde
hem elektrik, hem ısı, hem de kojenerasyon (ısı ve elektriğin birlikte üretildiği) santrali olarak tasarlanabilmektedir. Biyokütle yakma sistemlerinde, biyokütle yakıtının fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak
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çok farklı işletme problemleri meydana gelebilmekte bu durum yanma verimi ve emisyonlar üzerine olumsuz etkisi olmaktadır. Bazı atıklardaki yüksek alkali içeriği sistemde ciddi sorunlara (aglomerasyon, fouling,
korozyon, v.s.) neden olabilmektedir. Bu neden ile yakma sistemi yatırımlarında; kullanılacak yakıtın lojistiğinin yanı sıra yakıt özellikleri de çok iyi etüt edilmelidir. Birlikte yakma Avrupa’da yaklaşık 20 yıldan beri
uygulanmakta olup büyük ölçüde ticarileşmiş bir teknolojidir. Birlikte yakma için akışkan yatak teknolojisi
daha uygun bir teknoloji olmasına karşı pulvarize kömür santrallerinde biyokömür halinde biyokütlenin
kömürle birlikte pulvarize edilerek kullanılması uygulanabilir bir yöntemdir. Kömür ve biyokütlenin birlikte
yakılması ile daha az fosil yakıt kullanılır daha az CO2 ve SO2 emisyonları oluşur. Biyokömürleştirme günümüzde öne çıkan bir teknoloji olmasına rağmen pahalı bir uygulamadır. Biyokütle ile birlikte oksi yanma,
CO2 emisyonlarını düşürmek için iyi bir seçimdir. Biyokütle yakılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
entegrasyon çalışmaları daha çok teorik bazda (fizibilite, simülasyon) ve Ar-Ge bazında (lab/demo ölçeğinde) yapılmış çalışmalar olarak görülmektedir. Ticari uygulamalar için daha fazla demo sistemleri ve teşvik
mekanizmaları gerekir.
Piroliz işlemi, biyokütleden katma değeri yüksek çeşitli katı, sıvı ve gazlı ürünler elde etmek için uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak gelişen teknoloji sayesinde sistemlerin verimini artırmak ve maliyeti düşürmek
için yeni piroliz sistemleri tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bunların çoğu laboratuvar ölçeğinde
olsa da, endüstriyel ölçekte kullanılan kanıtlanmış reaktör sistemleri de vardır. Son yıllarda plazma, mikrodalga ve güneş enerjisi gibi ısı kaynaklarının piroliz sistemlerine dahil edilmesi üzerine yapılan çalışmalar,
ileride yapılacak araştırmalar için yol gösterici olmuştur. Gelecekte yeni piroliz reaktörü ve ısı kaynaklarının
yardımıyla biyokütlenin piroliz işlemi ile değerli kimyasallara ve yüksek enerjili yakıtlara dönüştürülmesinin
daha kolay olacağı öngörülmektedir.
Günümüzde küresel ısınma son hızda artmaktadır. Son yirmi yılda on sekiz kez rekor düzeyde küresel sıcaklıklara ulaşılmıştır. Küresel ısınmanın olumsuz etkilerini hafifletmek ve düşük emisyonlar ile sonuçlanan yeni
nesil yakıt teknolojileri geliştirilmektedir. Yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklardan metanol ve yüksek
saflıkta hidrojen üretimi ise son zamanlarda trend olan yeni nesil yakıt teknolojileri arasında yer almaktadır.
Sıfır emisyon ekonomisine ulaşmak için ulusal eylem planları hazırlanmakta ve uygulamaya alınmaktadır.
Karbondioksit (CO2) emisyonlarının kontrol altına alınması aynı zamanda milyarlarca insanın yaşam standardını korumak anlamına da gelmektedir. Fakat CO2 emisyonlarının kontrol altına alınması küresel ısınmanın
kontrol altına alınması konusunda tek başına yeterli olamamaktadır. CO2 yakalama ve geri dönüşüm veya
CO2 yakalama ve kullanma gibi yeni teknolojilerin uygulanması CO2 emisyonlarının küresel ısınma üzerindeki etkileri azaltma konusunda büyük rol almaktadır. Küresel ısınma etkilerini küresel ölçekte kontrol altına
alabilmek için yeni nesil yakıt teknolojilerinin ve CO2 yakalama teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Yakıt kaynakları karşılaştırıldığında birçok alanda en çok kullanılan yakıt fosil yakıtlardır. Fakat küresel
ısınma etkilerinin dışında fosil yakıtlar tükenmektedir. Araştırmacılar yeni nesil yakıt üretimleri için yoğun
Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedirler. En yoğun olarak çalışılan yakıt türlerinden biri sıfır karbon emisyonu sebebiyle hidrojen enerjisidir. Fakat hidrojen enerjisi tek başına düşük enerji içeriği sebebiyle zayıf
kalmaktadır. Bu nedenle üretilen hidrojenin doğal gaz ile karıştırılarak kullanılması gibi farklı yöntemler
incelenmektedir. Hidrojene alternatif olarak ise etanol, metanol ve bütanol gibi düşük karbon içerikli yakıtlar
üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Özellikle metanolün kimyasal formülünde tek karbon elementinin bulunması sebebiyle yakıt olarak kullanım sırasında çok düşük CO2 emisyonları gözlenmektedir. Özellikle bu
yakıtların odunsu biyokütlelerin veya atmosferik CO2’nin substrat olarak kullanılarak üretilmesi durumunda
çevreye verilen emisyon miktarları oldukça azalmaktadır.
Endüstriyel alanlarda ise genel olarak etanol, metanol ve bütanol gibi depolanabilir sıvı yakıtlar kullanılmaktadır. Sıvı yakıtların depolama sorununun olmaması ve ihtiyaç durumunda kullanılabilmesi sebebiyle tercih
edildiği alanlar daha fazla yoğunluktadır. Metanol yüksek enerji içeriği ve etanol ve bütanole göre daha düşük karbon içeriği sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca, saf metanolün yanması sülfür oksit (SOx)
ve partikül madde (PM) emisyonu üretmemektedir. Nitrojen oksit (NOx) salınımı ise fosil yakıtlara göre çok
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daha düşük miktarda gerçekleşmektedir. Tüm bu sebepler metanol üretim prosesini cazip kılmaktadır. Günümüzde de metanol üretimi üzerine yapılan çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Üstelik büyük ölçekli metanol
üretim tesislerinin sayısı da her geçen gün artmaktadır.
Yenilenebilir enerji üretimi alanında yapılan çalışmalar tüm dünyada hız kesmeden devam etmektedir. Alışılagelmiş enerji kaynaklarına rakip olarak geliştirilen yeni nesil yakıtların enerji ve maliyet açısından verimli
bir noktaya ulaşması zaman alacaktır. Metanol ise bu alandaki en önemli rakiplerden biri olarak görülmektedir. Dünyada metanol üretim tesisi sayısı her geçn gün artış göstermektedir. Metanol üretim teknolojisinin
maliyet açısından daha verimli hale getirilmesi benzin ile rekabette metanolü daha üst noktalara taşıyacaktır.
Aynı zamanda, petrol fiyatlarındaki artış ve petrol kaynaklarının tükenmeye başlaması daha ileriki yıllarda
metanol ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Metanolün benzine göre çok daha sürdürülebilir ve
çevre dostu bir yakıt olması çevresel olarak metanolün puanını arttırmaktadır. Üstelik yeni kurulan tesislerde
en çok önem verilen konu atmosferdeki fazla CO2’nin kullanılması ile metanol üretilmesidir. Hammadde
olarak CO2 kullanılarak metanol üretimi en çok rağbet gören başlıklardandır.
Benzer şekilde CO2 yakalama ve depolama alanında da çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Enerji üretim
kaynakları, endüstriyel kaynaklar ve hatta doğrudan hava gibi çeşitli emisyon kaynaklarından CO2 yakalama
süreci yeni CO2 depolama veya kullanma ile birleştirildiğinde, atmosferdeki CO2 birikimi azaltılabilecektir.
Üstelik CO2 yakalama kalıcı depolama çözümleriyle birleştirildiğinde, negatif emisyon bile mümkün olabilir. Kalıcı depolama ile havadan doğrudan CO2 yakalama prosesi uygulanması negatif emisyon teknolojisi
olarak kabul edilmektedir ve bu küresel ölçekte iklim değişikliği ile mücadele kapsamında en umut vaat edici
çözümlerden biridir. Kısaca metanol üretimine geçişin katkıları sıralanacak olur ise;
 Metanol üretimi ile diğer sıvı yakıtlara kıyasla çok daha düşük CO2 emisyonu oluşmaktadır,
 Metanol’ün yakıt olarak kullanımı sırasında SOx ve NOx emisyonları oluşmamaktadır,
 Metanol araçların motorlarında modifikasyona gerek kalmaksızın tek başına veya benzin ile karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilmektedir,
 Sıvı bir yakıt olması ona depolanabilirlik özelliği kazandırmaktadır,
 Oktan sayısı yüksek olması sebebiyle yüksek enerji içeriğine sahiptir,
 Metanol çevre dostudur ve gıda zincirini veya arazi kullanımını etkilememektedir.
Türkiye’de gerçek ölçekli metanol üretimi yapan tesis bulunmamaktadır. Ülkemizde etil alkol (etanol) üretimi yapan bazı firmalar bulunmaktadır fakat metil alkol (metanol) üretimi henüz yapılmamaktadır. Yalnızca
farklı ana ürün eldesi amaçlayan bazı sektörlerde yan ürün olarak metanol çıktısı görülmektedir. Bu durumun
sebebi metanol üretiminin riskli olması ve devlet politikalarınca bazı kısıtlamaların olması olarak düşünülebilir. Metanol ülkemizde kimya sanayiinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Fakat üretim olmaması sebebiyle ithal edilmektedir. 2020 yılında yaklaşık olarak 297 bin litre metanol ülkemiz tarafından ithal edilmiştir (TADB, 2020). Karbon yakalama teknolojileri açısından Türkiye’deki durum değerlendirilecek olur ise;
karbon yakalama ve depolama konusunda yapılan Ar-Ge çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
devam etmektedir. CO2 emisyonlarını düşürmek ve depolanan CO2’yi yararlı amaçlarla kullanılabilmek için
yürütülen araştırmalar sürmektedir. Fakat pilot ölçekli veya tam ölçekli olarak karbon yakalama ve depolama
gerçekleştiren reel bir tesis bulunmamaktadır.
Biyokütle enerjisinin enerji üretimimizdeki payının arttırılması amaçlı Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı’nca yürütülen faaliyetlerin odak noktasında kaynaklar ve sektörler arasında uyumu sağlamak bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji; arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği sağlamasının yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye
geçiş, yenilikçi yaklaşımlar ve yeni teknolojiler ile bir bütündür. Biyokütle enerjisi; başta tarım ve çevre olmak üzere ulaştırma, sanayi ve ürün ticarileştirme gibi pek çok alanda etkileşime sahiptir. Tarım ve çevrenin
sürdürülebilirliği; en az enerji arz güvenliği kadar hayati önemde unsurlardır. Bu kapsamda biyokütle enerjisi
potansiyelinin etkin kullanımının; farklı boyutların göz önünde bulundurulmasına ve enerji portföyündeki
dengenin sürdürülebilirlik odaklı yönetimine bağlı olduğu açıktır.
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Son yıllarda küresel ısınmanın artması, iklim değişikliğinin ciddi şekilde kendini hissettirmesi ve çevre kirliliğinin yarattığı olumsuzluklar, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz enerji teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Bu zorunluluğu artıran bir başka önemli etken de Covid 19 pandemisidir. Bu anlamda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir
enerji kaynakları önem kazanmaya başladı. Türkiye de, yenilenebilir enerji temelli elektrik üretim kurulu
gücü toplam elektrik üretim kurulu gücün % 50’sini geçerek 50 bin MW’ aşmıştır. Mesela hidroelektrik üzerinden örnek verecek olursak şunları söyleyebiliriz. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde önemli
yer tutan hidroelektrik potansiyeli, dünya hidroelektrik potansiyelinin yaklaşık %1’ine karşılık gelmektedir.
Ülkemiz hidroelektrik kurulu gücünde dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır, ortalama 30 bin MW kurulu gücün üzerine çıkılmış olması önemli bir kazanım olarak değerlendirilmektedir. Türkiye Rüzgar Enerjisi
Birliği’nin verilerine göre ise 2021 yılı ilk yarısında devreye alınan 1.280 MW ile rüzgar kurulu gücü toplam
10.585 MW’a ulaşmıştır. 2021 yılı ilk yarısında rüzgardan elde edilen elektrik toplamı 14000 GWh yaklaşırken bu miktar Türkiye’de üretilen toplam elektriğin yüzde 9,22’sini oluşturmuştur. T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam
güneşlenme süresi 2741,07 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1527,46 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır. Aralık 2020 sonu itibariyle güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu gücümüz 6.667 MW, toplam elektrik üretimi içerisindeki payı %3,6’dır. Diğer yandan ülkemizin biyokütle enerjisi bakımından oldukça ciddi
bir potansiyele sahiptir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası
(BEPA) verilerine göre Bakanlığın Biyokütle kaynaklarımızın toplam ekonomik enerji eş değeri yaklaşık 34
MTEP/yıl civarındadır. Yine elektrik üretiminde de yaygın bir şekilde kullanılan biyokütle enerjisine dayalı
kurulu güç 199 adet santralde Aralık 2020 sonu itibariyle 369 MW’ı atık ısı olmak üzere 1485 MW’tır ve
toplam elektrik üretimi içerisindeki payı yaklaşık %1,80’dir.
Biyokütle enerji üretiminin diğer enerji kaynaklarına karşı sera gazı emisyonlarını azaltıcı ve iklim değişikliğine yavaşlatıcı etkisinin olması da dahil olmak üzere önemli avantajları bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma yalnızca çevresel kaygılarla sınırlı olmayıp, sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve yönetişim
(ESG) olmak üzere üç boyutta kapsamakta ve bunlar şirketlerin gelecekteki finansal performansının daha
iyi belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilirlik ve ESG çoklu etki ve amaç sağlayarak şirketin tam
potansiyel değerine yaklaşmasına imkan sunmaktadır. Fosil yakıtlardan erken uzaklaşan ve yeşil gelir elde
eden firmalar, daha iyi performans sergileyerek ESG uygunluğunun hissedar getirilerini pozitif etkilediğini
göstermektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; 3 milyon ton kömür yerine 5 milyon ton biyokütle kullanırsak atmosfere olan CO2 salınımını 4 750 000 ton azaltmış oluruz. Ülkemizin CO2 emisyonlarını düşürmedeki hedefi dikkate alındığında bu miktarın çevre müzakerelerine katkısı ihmal edilemeyecek bir gerçektir.
Kömür başta olmak üzere enerji üretiminde fosil yakıt kullanımının azaltılması yönündeki çalışmalar Ulusal
Emisyon Azaltım Eylem Planı (UEAEP) için bir adımı teşkil edecektir.
4-5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen TÜBA Biyokütle Enerjisi çalıştayı ülkemiz için son derece önemli
bir etkinlik olarak görülmektedir. Bu etkinlik kapsamında, biyokütle enerji sektörünün gelişimine ve kalkınması katkı sağlayabilecek politika yapıcılar, kamu, üniversite ve sanayi gibi paydaşlar bir araya getirilmiştir. Bu etkinlik, paydaşlar arasında biyokütle enerjisi ile ilgili yeni nesil bilgilerin paylaşımı, işbirliklerin
geliştirilmesi, sektörel sorunların çözüm imkanlarının araştırılması gibi önemli amaçlara katkı sağlaması
bakımından son derece önemlidir. Ayrıca, ülkemiz enerji üretiminde biyokütle enerjisinin payının artırılması
için gerekli etkin ve uygulanabilir politikaların ortaya konulması hedeflenmektedir.
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4.2. Öneriler

1. Sıvı biyoyakıtların üretiminde karşılaşılan; biyodizel ve biyoetanolün besin zincirinde yer almayan
biyokütleden elde edilmesine yönelik teknolojik gelişim eksikliği, üretim maliyetlerinin yüksek olması, yetersiz tedarik zinciri, devletin destek programlarına bağımlılık gibi dezavantajların giderilmesine yönelik adımların atılması gerekmektedir.
2. Çiftçilerin, besin zincirinde yer alan bitki yetiştiriciliğinin yanı sıra enerji bitkisi tarımına da teşvik
edilmesi ve ek gelir sağlamaları yönünde düzenlemeler yapılmalıdır.

3. Aynı zamanda, CO2 tutulumu yüksek olan C4 enerji bitkilerinin yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ile
küresel ısınma ve karbon tutma konuları da birlikte ele alınmalıdır.
4. Dünya genelinde giderek yükselen standartları karşılamak amacıyla, karbon tutma proseslerinin daha düşük maliyet ve enerji etkin çözümlerle gerçekleştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri desteklenmelidir.
5. Biyoyakıt üretimi amacıyla bitki seçimi, Dünya ve Avrupa trendlerine göre değil de, ülkemizin mevcut tarımsal altyapı ve sosyoekonomik düzeyi dikkate alınarak yapılmalı, enerji bitkilerine yönelik
Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra kurulacak sistemlerde öncelikle bu bitkilerin artıklarının değerlendirilmesinin doğru olacağı düşünülmelidir.
6. Lignoselülozik yapıda ve besin zincirinde yer almayan kaynaklardan elde edilecek 2. nesil biyoyakıtlara yönelik Ar-Ge çalışmalarının ve pazara girişlerinin desteklenmesi önemlidir. Besin zincirinde yer
almayan biyokütle kaynakları (organik evsel atık, kentsel atık, ormancılık atıkları, odunsu selülozik
maddeler gibi), 2. nesil biyoyakıt üretimi için kullanılmalı, arazi kullanımı üzerindeki baskı azaltılmalı, bu şekilde sosyal ve çevresel riskler düşürülmelidir.
7. Biyoetanol, sentetik dizel ve havacılık yakıtlarının üretimi için lignoselülozik hammaddelerin kullanıldığı 2. nesil teknolojilerin ticari olgunluğuna ulaşmasına yönelik yapılacak teknolojik çalışma
faaliyetleri desteklenmeli, Ar-Ge ve yatırım teşvikleri sağlanmalıdır.
8. Hammadde maliyetlerinin rekabet edebilir seviyeye getirilmesinde, özellikle marjinal alanlarda uygun enerji bitkilerinin yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. Hammaddelerin erişilebilirliğindeki risk ve
maliyetlerin düşürülmesi için biyokütlenin lojistiği konusunda iyileştirmeler yapılmalıdır. Hammaddelerin tedariği konusunda uzun vadeli sözleşmeler yapılmalıdır.
9. Ayrıca hammadde, kapasite ve kullanım amacına uygun olarak yatırımcının kafa karışıklığını gidermek amacıyla çevrim yöntemleri ve kullanılacak teknolojiye yönelik standartlar yetkin ve yetkili
kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulmalıdır.
10. Biyoyakıt eldesi proseslerinde açığa çıkan katma değeri yüksek yan ürünlerin değerlendirilmesi teşvik edilmeli; organik gübre, biyokömür, kül, gliserin, selüloz elyaf, biyoplastik, furfural, karbonlu
malzeme gibi biyoyakıt, biyoenerji ve biyomalzeme konularının entegrasyonu ile biyorafineri modeli
kurulmalı, Ar-Ge yatırımları desteklenmeli ve ülkemizde de yan ürünlerin geliştirilmesine yönelik
fırsatlar yaratılmalıdır.
11. YEKDEM ek teşvik mekanizmaları yerli aksam kullanımı ile sınırlı olup, enerji dışında tarım, çevre ve
kimya endüstrisine katkı gibi konularda da teşvik mekanizmaları geliştirilerek kuvvetlendirilmelidir.
12. Özellikle ülkemiz açısından niş bir alan olan CO2 yakalama ve metanol üretim proseslerinin ayrıntılı
tekno-ekonomik analizlerinin yapılarak yeni tesislerin ülkemizin katma değerlerine eklenmesi gerekmektedir.
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13. Birçok kimyasal ürünün üretiminde hammadde olarak kullanılan ve aynı zamanda yakıt olarak da
kullanılabilen metanolün katma değeri yüksek bir değerli ürün olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Yerli ve milli metanol üretiminin sağlanması, metanol ithalatını azaltacak ve ülke ekonomisine katkı
sağlayacaktır.
14. Ülkemiz tarafından yeni geliştirilecek CO2 yakalama ve depolama sistemleri de yerli ve milli ürün
yönetimi, dışa bağımlılığın azaltılması ve küresel iklim değişikliği ile savaşa ülkece katkı sağlanması
açısından önemlidir. Gelecekteki araştırma çabaları, bu sistemlerin yenilikçi tekniklerine ve düşük
maliyetlerle uygulanabilmesi için bilimsel ve teknik açıdan daha geniş çapta araştırılmasına odaklanmalıdır.
15. Türkiye’nin biyokütle enerji politikalarının oluşturulması ulusal ve uluslararası anlamda ülkemizin
biyokütle enerjisi geleceğini olumlu yönde etkileyecektir. Gerekli kanuni düzenlemeler, altyapı yatırımlarını ve teknoloji geliştirmeleri ile biyokütle enerjisi yakın gelecekte Türkiye’nin iç enerji pazarında daha etkin bir yere sahip olacaktır.
16. Özellikle, biyokütleden elde edilen metanol, hidrojen, sentetik doğal gaz gibi alternatif temiz yakıtların pazar payının artması biyokütle kaynaklarının katma değeri yanında sektörel istihdamı da
artıracaktır. Ayrıca, biyokütle kaynaklarının enerjiye dönüştürülmesi için gazlaştırma sistemleri gibi
gerekli temiz biyokütle teknolojilerinin pazar payı da artacaktır.
17. Giderek artan sera gazı emisyonlarının azaltılması için bazı çözüm önerileri aşağıda verilmektedir:
 Enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmak
 Elektrikli taşıtların kullanımını yaygınlaştırmak
 Binalarda ısı yalıtımı uygulamak
 Mevcut ormanların korunması ve yeniden ormanlaştırmanın arttırılması
 Ormansızlaşmanın ve meraların yok edilmesinin önlenmesi
 Bozulan tarım arazilerinin ve çayır/meraların onarılması
 Tarımsal ormancılığın özendirilmesini içeren gelişmiş orman, çayır/mera ve tarım arazisi yönetiminin desteklenmesi
 Ürün ve hayvan artık ve atıklarının değerlendirilmesi
 Toprak çözümlemelerini ve bitki gereksinimini dikkate alan azotlu gübre kullanımının sağlanması
 Geviş getiren hayvanların ıslahı ve yem kalitesinin iyileştirilmesi
 Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımının arttırılması
 Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve yeniliklere yönelik olumlu davranış değişikliklerinin desteklenmesi
 Toplu ısıtma ve soğutma sistemlerinin teşvik edilmesi
 Alternatif yakıtların kömür yerine kullanılması
 Mevcut konutlarda enerji verimliliği standardının arttırılması.
 Kamu aydınlatmasının kalitesinin ve veriminin arttırılması.
 Akıllı enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması
 Enerji Kimlik Belgeleriyle (EKB) belediye binalarında enerji verimliliğinin arttırılması
 Sürdürülebilir katı atık yönetimi
 Atık yönetimi için yeni teknolojilerden yararlanılması
 Büyükbaş hayvan çiftliklerinde metan emisyonlarını azaltmak amacıyla biyogaz tesislerinin kurulmasını yaygınlaştırmak
 Atık su arıtma tesisleri ve çamur yakma tesisinin enerji verimliliğinin arttırılması
 Belediyelerin su temini yapısında enerji verimliliğinin arttırılması
 Karbondioksitten kimyasallar üreten tesisleri yaygınlaştırmak
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Mustafa ACAR, KTAE Enerji Tarımı Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı
II. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi
Enerji Bitkileri ve Biyoyakıt Üretimi
Prof. Dr. Günnur KOCAR, Ege Üniversitesi, BESTMER Müdürü
Türkiye’de Biyogaz Sektörü: Dünü, Bugünü, Yarını
Altan DENİZSEL, Biyogaz Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’de Biyodizel Sektörü: Dünü, Bugünü, Yarını
Selçuk BOROVALI, Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı
Biyokütleden Termik Yöntemlerle Enerji Üretim Teknolojileri
Dr. Mustafa TOLAY, Tolay Enerji, Yönetim Kurulu Başkanı
Endüstriyel Biyogaz Üretim Teknolojileri
Alper ÖNOĞLU, Altaca Enerji A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
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Biyokütleden Biyoetanol Üretim Teknikleri
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Endüstriyel Biyokütle Piroliz Teknolojileri
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