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Biyogazın Tarihçesi

      Biyogazın, M.O. 10. yüzyılda Asurlular, M.S.16. 
yüzyılda ise İranlılar tarafından banyo amaçlı sıcak 
su hazırlamada kullanıldığı çeşitli kaynaklarda 
belirtiliyor. Özellikle gazlarla ilgili çalışmalarıyla 
tanınan Jean Baptiste Van Helmont, 17. yüzyılda 
organik maddelerin bozunumuyla yanıcı gazların 
elde edilebildiğini belirtmiş..1776 yılında Kont 
Alessandro Volta, organik maddelerin bozunma 
miktarıyla elde edilen yanıcı gaz arasında pozitif bir 
korelasyon olduğunu belirlemiş. Sir Humphry Davy, 
1808 yılında, sığır gübresinin anaerobik 
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Biyogaz Nedir?

 Biyogaz, özellikle kırsal kesimde bireysel 
üreticilerin ve küçüklü büyüklü işletmelerin 
ilgi odağı olan ucuz, yararlı yan ürünler 
sağlayan, fosil yakıtlara alternatif bir enerji 
kaynağı. 

 Hammaddesi biyokütle denen ve özel 
yetiştirilen bitkilerden tutun da, hasat 
artıklarına ve hayvansal atıklara kadar çok 
geniş bir aralığı kapsayan malzeme.
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 Biyogaz çok amaçlı olarak kullanılabilen, 
görece temiz bir enerji kaynağıdır. 

    Mikroorganizmalar tarafından biyolojik 
olarak parçalanabilen her türlü organik 
maddeden türetilebilir. Bu organik 
hammadde;
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 Canlı hayvan atıkları
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 Bitkisel fazlalıklar
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 Konutlardan ortaya çıkan organik atıklar
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 Fakat biyogaz üretimi en yaygın 
olarak,konutlardan ve çiftliklerden 
kaynaklanan organik atıklardan gerçekleştirilir.
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Biyogazın Kimyası

 Hammaddesi ne olursa olsun,oluşumu aynı ve 
‘kontrollü havasız sindirim’ sürecine dayalıdır.

   

    Sonuç olarak; atıklardaki kokuya yol açan 
uçucu asitler, yaklaşık 

Ø %60 metan 

Ø %40 karbondioksit 

Ø az miktarda su buharı, hidrojen sülfür ve 
amonyaktan oluşan biyogaza dönüştürülür.
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{58588C72-444F-4A55-98D0-214A1D9A1385}

BİYOGAZ

{6754B9B7-610A-4CC8-8846-E9FD569DB946}

CH4

{E2EAC83B-882C-4D41-88C5-395288AD4C89}

CO2

{1393E8C8-C92D-4929-AB21-EDB50C67CF8A}

H2O
H2S
NH3
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Biyogazın oluşumu:

CcHhNnSs +  yH2O          xCH4 + (c-x)CO2  + nNH3  + 
sH2S
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Biyogazın Avantaj ve 
Dezavantajları
Avantajları :

 Biyogaz üretimi organik atıkların kontrollü-
uygun koşullarda depolanmasını sağlar.

 Çiftlik kökenli organik atıkların-gübrelerin 
kontrolsüz depolanması yer altı-yerüstü 
sularının, toprağın ve havanın kirlenmesine 
neden olur. 
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 Gübrenin içerdiği azotlu bileşenler toprakta 
depolanır, yıkanır ve gaz halde atmosfere 
karışır. Azot, nitrat formunda (NO3-) yer altı 
suyuna karışarak, amonyak halinde (NH3) azot 
oksit yağmurlarına neden olarak ve azot oksit 
(N2O) yapısında da sera etkisine neden olarak 
çevreyi kirletir.



 24.02.09  

 Gübreden ayrıca metan gazı (CH4 ) çıkışı 
havayı kirletmektedir. Azot oksitler  
karbondioksitten (CO2) 150 kat daha fazla 
ozon tabakası için zarar oluşturmaktadır.

 

 Biyogaz üretimi sonrasında organik yapıdaki C/
N oranı küçülür; böylece NH3 , CH4  ve N2O  
ve nitrat  kirleticileri  azalır.
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 Çürüme prosesinde süzülen kirli sular yer altı 
sularına karışarak denizlere kadar ulaşırlar. 
Deniz suyunun kirlenmesine ve yosunlaşmaya 
sebebiyet verirler. 

    Denizlerde yosunlaşma sudaki oksijen miktarını 
azaltır ve deniz canlılarının yaşam ortamları 
tehdit altına girer. Yani çürüme sularının deniz 
sularına karışması ile deniz tabiatı ölümle yüz 
yüzedir.
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Dezavantajları:

 Küresel ısınmada pay sahibi olan CO2  
salınımına katkıda bulunmaktadır.
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Organik Atıklardan Biyogaza
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Biyogaz  Üretimi

 Biyogaz teknolojisi, makul bir zaman diliminde ilk 
yatırım maliyetini geri ödeyen, pahalı olmayan  bir 
sistemdir. Bu sistem enerji ve gübre üreten bir 
fabrika olarak görülmelidir.
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Şekilde biyogaz  tesisi ürünleri gösterilmektedir:

 Görüldüğü gibi sistemden: ısı, elektrik, sıvı 
gübre, katı gübre ve yüksek kalitede gübre 
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     Biyogaz üretiminde yaygın olarak bilinen 
reaktörler aşağıdaki gibidir:

 Sabit Kubbeli veya Çin Tipi

 Hareketli Kubbeli veya Hint Tipi

 Torba Tipi veya Tayvan Tipi

     Bu reaktörler tropik iklime uygundurlar ve ülkemiz 
koşullarında verimli kullanımları  mümkün değildir. 
Günümüzde  biyogaz üretiminde kullanılan reaktör ve 
sistemler  kullanılan atığın katı madde içeriğine göre 
sınıflandırılmakta  ve uygun reaktör tipi 
seçilmektedir. Biyogaz üretiminin  gelişmiş reaktör 
teknolojileri ile, ülke koşulları dikkate alınarak 
yapılması gereklidir. 
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 Birçok ülkede biyogaz tesisleri planlanan 
amaca göre farklı teknolojiler kullanılarak 
inşaa edilmektedir. Biyogaz tesisleri, aile tipi 
(6-12 m3 kapasiteli) çiftlik tipi (50-100-150 m3 
kapasiteli), köy tipi (100-200 m3 kapasiteli) 
tesisler olarak ele alınabileceği gibi başta 
Almanya olmak üzere Amerika, Danimarka, 
İsviçre gibi pek çok ülkede 1000-10.000 m3 
kapasiteli biyogaz tesisleri işletilmektedir.
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 Aile tipi 6-12 m3 kapasiteli sabit kubbeli biyogaz 
tesisleri Çin’de çok yaygın bir biçimde 
kullanılmakta ve bu tip tesislerde oluşan biyogaz 
tesis içinde (kubbe bölümünde) toplanmakta ayrı 
bir gaz depolama tankı kullanılmamaktadır. Ancak 
bu durum biyogazın kullanımı sırasında gaz 
basıncının düşmesine neden olmakta dolayısıyla 
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 Büyük kapasiteli tesislerde ise oluşan biyogaz, 
tesisten ayrı veya tesis içinde sabit olmayan 
bir yerde toplanmakta (gaz depolama tankı) ve 
gaz basıncının sabit kalması 
sağlanabilmektedir. Bu tip biyogaz tesislerine 
en çok Hindistan’da rastlanmaktadır.
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Çeşitli Biyogaz Tesisi Modelleri:
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BİYOGAZIN KULLANIM ALANLARI

 Biyogaz, çok yönlü bir enerji kaynağı olarak 
doğrudan ısıtma ve aydınlatma amacıyla 
kullanıldığı gibi, elektrik enerjisine ve mekanik 
enerjiye çevrilmesi de mümkün olmaktadır.
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Biyogazın ısıtmada 
kullanımı  Biyogazın yanma özelliği 

bileşiminde bulunan metan 
(CH4) gazından ileri 
gelmektedir. Biyogaz, hava ile 
yaklaşık 1/7 oranında karıştığı 
zaman tam yanma 
gerçekleşmektedir.

 Isıtma amacıyla gaz yakıtlarla 
çalışan fırın ve ocaklardan 
yararlanılabileceği gibi 
termosifon ve şofbenler de 
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Biyogazın aydınlatmada 
kullanımı 

 Biyogaz, hem doğrudan yanma 
ile hem de elektrik enerjisine 
çevrilerek de aydınlatmada 
kullanılabilmektedir. Biyogazın 
doğrudan aydınlatmada 
kullanımında sıvılaştırılmış 
petrol gazları ile çalışan 
lambalardan yararlanılmaktadır. 
Bu sistemde aydınlatma alevini 
arttırmak üzere amyant gömlek 
ve cam fanus kullanılmaktadır. 
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 Biyogazın motorlarda kullanımı 

 Biyogaz, benzinle çalışan motorlarda hiçbir katkı 
maddesine gerek kalmadan doğrudan 
kullanılabildiği gibi içeriğindeki metan gazı 
saflaştırılarakta kullanılabilmektedir. Dizel 
motorlarda kullanılması durumunda belirli 
oranda (% 18-20) motorin ile karıştırılması 
gerekmektedir.
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BİYOGAZ ve TÜRKİYE
    Ülkemizde biyogazla ilgili ilk çalışmalar 1957 yılında 
başlamış. 1980 yılına kadar olan donemde 
üniversiteler ve Topraksu gibi kamu kuruluşları, bu 
konuda çalışmalar yürütmüşler. 1980 yılında UNICEF ile 
Türkiye arasında bir anlaşma imzalanmış ve kırsal 
kesime yönelik biyogaz projesi başlatılmış. Yapılan 
çalışmalardan uygulamaya donuk ciddi bir sonuc 
alınamamış ve 1990’ların başına gelindiğinde tum 
calışmalar durdurulmuş. 2000 yılından sonraysa, 
biyogaz tekrar ülke gündemine taşınmış, 
üniversitelerde çeşitli araştırmalar başlatılmış 
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 2002 yılı itibariyle yerel yönetimler de bu 
konuya ilgi duymaya başlamıştır. Üniversiteler 
ve belediyeler işbirliği ile ülkemizin çeşitli 
yerlerine biyogaz tesisi kurulmuştur. Bu 
tesislerle şehirlerimizin enerji ihtiyacının bir 
kısmı biyogaz enerjisiyle sağlanmaktadır.
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KİMYA EĞİTİMİNDE PROJE 
DESTEKLİ DENEY UYGULAMASI

 DENEYİN ADI: Biyogaz Üretmek İçin Her 
şeyimiz Var!

 DENEYİN AMACI: Basit bir düzenekle bitkisel 
ve hayvansal atıklardan biyogaz üretebilmek.
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DENEYDE KULLANILAN 
ARAÇ,GEREÇ VE MALZEMELER :

Çöp poşeti Plastik pipet
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Buzdolabı poşeti Yalıtım Bandı
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Makas Karton kutu
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Çeşitli organik atıklar
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{1B04917D-47FC-461E-8B9E-650661535BE9}

Biyosindireç sisteminin hazırlanması

{98F2A3AC-B837-400E-B81E-CF76EDBE690A}

4 hafta boyunca çürüme ve gaz çıkışı

Atık toplama haznesi yapımıBiyogaz oluşumuBiyogaz toplama haznesi yapımıOrganik atıkların atık toplama haznesinde biriktirilmesi

Deney için ön hazırlık (Araştırma,Plan 
yapımı ve malzeme alımı)
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DENEYİN YAPILIŞI: 

 Deneyin ilk aşamasında 
biyosindireç adı verilen atık 
toplama haznesi ve atık gaz 
toplama haznesini içeren 
bölmeler yapılır. 

 Önce çöp poşeti düz ve sert 
bir yüzeye serilir.

Makas yardımıyla çöp 
poşetinin tabanından yaklaşık 
40 cm yüksekliğinde plastik 
pipetin girebileceği 
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 Pipet açılan delikten 
geçirilir ve izolasyon 
bandıyla hem içten hem 
dıştan çöp poşetine eklenir. 
Herhangi bir madde 
sızıntısına karşı bağlantı 
kısmı iyice sağlamlaştırılır.
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 Pipetin eklenmesi 
sırasında sıvı 
temasından,ısıdan 
ve güneşten 
etkilenmeyen özel 
bir izolasyon bandı 
kullanılmalıdır.

 Pipetin bu kısımda 
atıklardan oluşacak 
gazın gaz haznesine 
geçişinde bir boru 
olarak görev 
yapması 
amaçlanmaktadır.  
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 Biyosindirecin ikinci 
bölmesi olan atık 
gaz toplama haznesi 
yapımında daha ince 
plastikten yapılmış 
buzdolabı poşeti 
kullanılabilir.

 Buzdolabı poşetine 
küçük bir delik 
açılarak poşete yeni 
bir pipet 
yerleştirilir, gaz 
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 Buzdolabı poşetine 
bir adet delik açılıp 
çöp poşetine daha 
önceden bağlanmış 
olan pipet bu 
delikten geçirilerek 
buzdolabı poşetine 
bantlanır.

  

 Çöp poşeti ve 
buzdolabı poşeti 
arada kullanılan 
pipetlerin 
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 Pipetin diğer ucu, aynı 
işlemler buzdolabı 
poşetinin tabanına 
uygulanarak buzdolabı 
poşetine eklenir,bağlantı 
kısmı 
sağlamlaştırılmalıdır.

 Çünkü oluşan gazın 
sızıntı yapması biyogazın 
varlığının 
gözlenememesine neden 
olabilir.
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 Her iki poşet de bir 
araya gelmiş halde 
biyosindireç sistemini 
oluşturmuş olur.

 

 Bu oluşturulan sistem 
Çin ve Tayvan’da 
kullanılan taşınabilir 
biyosindireç modelinin 
küçük bir modelidir.
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 Biyosindireci oluşturan 
poşetler şişirilerek gaz 
sızıntısı olup olmadığı 
kontrol edilir.

 Daha sonra poşetler 
içindeki hava tekrar 
boşaltılır.
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 Son kontrollerden sonra biyosindireç yapımı 
tamamlanmış olur.
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     Bir sonraki aşama organik atıkların hazırlanıp ana 
atık biriktirme haznesine konulması olacaktır.Organik 
atıklar olabildiğince küçük parçalara ayrılarak atık 
biriktirme haznesine konur.Küçük parçalara 
ayrılmasının nedeni çürümenin daha kısa zamanda 
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 Süt,meyve suyu,elma 
sirkesi,marul,soğan,patates,ç
eşitli meyve kabukları ve 
tavuk gübresi içeren organik 
atıkları atık toplama 
haznesine koyup çöp 
torbasının ağız kısmı yalıtım 
bandıyla sıkıca kapatılır. 
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Çöp poşetinin ağzı sıkıca 
kapatıldıktan sonra kutuya 
yerleştirilir.

Oda sıcaklığında yaklaşık 2 hafta 
bekletilir ve her gün sistem kontrol 
edilir ve değişimler gözlemlenir.
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 2 hafta sonra çöp 
poşetindeki çürümüş 
atıkların bir kısmını 
yarı şeffaf plastik 
vanalı bir su 
bidonuna aktararak 
daha kolay gözlem 
yapabilmeyi 
amaçladım.
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 Çeşitli zamanlarda gaz çıkışı kontrolü yapılmış 
organik atık biriktirme haznesinin farklı açılardan 
fotoğrafları:
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Plastik bidon esnek 
olduğundan gaz birikimiyle 
tüm yüzeylerindeki basınç 
dikkat çekiciydi. 

Çürümüş organik atıkların 
yarı saydam bidonun içindeki 
rengi kahverengiydi ve su 
buharının bidonun çeperinde 
yoğunlaştığı fark 
edilebiliyordu. 
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Biyogaz Üretimi ve Biyogazla ilgili genel bilgileri 
anlatırken:
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Biyogaz üretimi için gerekli organik 
maddelerin kaynakları ve bu 
kaynaklardan biyogaz üretiminin 
basamaklarını genel olarak gösteren 
hazırlamış olduğum maket:
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Çeşitli çiftliklerden,tarla,sera,ormanlardan ve 
konutlardan açığa çıkan atıklar çöplüklerde biriktirilir.
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Çöplüklerde yer alan çöplerden geri dönüşümlü olanlar ve 
organik atıklar ayrılır ve ilgili bölüme gönderilir.
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Organik atıklar atık toplama bölümünde toplanır ve burada 
oksijensiz ortamda kontrollü olarak çürümeleri ve oluşan gazların 
biyogaz toplama bölümünde toplanması sağlanır.
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Biyogaz toplama bölümünden biyogaz enerji üretim bölümüne 
aktarılır ve burada biyogaz ısı,elektrik ya da mekanik enerjiye 
dönüştürülebilir.Buradan konutlara ve çiftliklere enerji olarak 
dönüşümü sağlanmış olur.
Ayrıca organik atık bölümünden de gübre şeklinde kalan organik 
maddeler tarla ve seralarda değerlendirilebilir. 
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Biyogaz üretimi deney uygulamasını sunarken:
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Biyogazın varlığı 
bidonun çeperlerine 
yapılan gaz basıncından 
gözlenebilir.
Ancak bidonun içinde 
sıkışmış biyogazın 
bidonun vanası 
açıldığında daha düşük 
basınçlı olan gaz 
toplama haznesine  
geçtiğini gözlemlemek 
istiyorum.
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Atık biriktirme bidonunun 
vanasını açarak oluşmuş 
biyogazın gaz toplama 
haznesi olan buzdolabı 
poşetine geçişi 
gerçekleştirildi.

Gaz toplama haznesinin 
zamanla şişmesi 
biyogazın varlığını 
göstermiş oldu.
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Çalışmama katkılarından dolayı arkadaşlarım 
Hatice Demirci,Dilber Özge ve Selda Atasoy’a 
teşekkürler…
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