
Module 1: 
Biyokütle Enerjisi

Gürsu Municipality



• Biyokütle, bir organizmanın belirlenmiş, bir alan birimindeki toplam ağırlığı;
organizmaların belirlenmiş bir hacim birimi olarak toplam hacmi olarak ifade
etmektedir. Biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile
kimyasal enerjiye dönüştürerek, depolaması sonucu meydana gelen ve canlı
organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan organik madde kaynaklarıdır. Canlı
kütle ve dikili ürün deyimiyle eş anlama gelen biyokütle, çoğu kez fitoplankton
ve zooplankton olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

• Biyokütle enerjisi, elektrik veya başka güç formları oluşturmak için kullanılan
yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan organik malzemelerden
üretilen enerjidir. Örneğin, odun ürünleri, kurutulmuş bitki örtüsü, mahsul
kalıntıları, su bitkileri ve hatta evsel atık olarak bildiğimiz çöpler bile biyokütle
enerjisinde kullanılabilir.

Biyokütle:Tanımı ve Çeşitleri

https://www.emrealtilar.com.tr/
https://www.emrealtilar.com.tr/


Biyoenerji üretiminde çoğunlukla aşağıdaki ürünler kullanılır.
• Odun ve odun atıkları;
• Kentsel katı atıklarının organik kısmı;
• Endüstriyel atıkların organik kısmı;
• Kanalizasyon;
• Gübre;
• Mahsül, gıda üretimi yan ürünleri.

Biyokütle:Tanımı ve Çeşitleri



• Fotosentez bir özümleme faaliyetidir ve bu yüzden özümleme ya
da asimilasyon olarak da isimlendirilir. Fotosentez, klorofil taşıyan canlılarda ışık
enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir. Bu yolla besin üreten
canlıların tümüne fotosentetik organizmalar denir. Bunların büyük çoğunluğunu
bitkiler oluşturmaktadır. Fotosentetik organizmalar, ışık enerjisinden yararlanarak
enerjiyi depolarlar ve organik bileşikler üretebilirler.

Işık
6CO2 + 6H2O C6H12O6 +6CO2

Fotosentez



• Biyokütle enerjisi farklı alanlarda kullanılabilmektedir.
• Bu enerji başlıca ısı ve elektrik üretiminde kullanılır.
• Biyokütlenin enerjiye dönüşümü sırasında ortaya çıkan ısı geri kazanılarak tesis için

gerekli olan ısı yerine ısıtma ya da ısınma amaçlı kullanılabilmektedir.
• Üretilen enerji elektriğe dönüştürülerek güç için kullanılır ve fazlası trafoya

verilerek çevrede bulunan konutların elektrik ihtiyacı karşılanır.
• Elektrik olarak kullanılmadığı durumlarda üretilen gazın saflaştırılarak biyoyakıt

olarak kullanılması mümkündür.

Biyokütlenin Kullanımı



Biyokütle enerjisinin başlıca kullanım alanları şunlardır:

• Geleneksel evde kullanım: Gelişmekte olan ülkelerde ev içi yemek pişirmede,
aydınlatma ve yerden ısıtma için kullanılabilir. Bu şekilde biyokütlenin enerjiye
dönüşüm etkinliği genellikle %5 ila %15 arasındadır.

• Geleneksel endüstriyel kullanım: Biyokütle tütün, çay vb. ürünlerin işlenmesinde
kurutulmasında kullanılabilir. Bu şekildeki kullanımda verimlilik %15’ten azdır.

• Modern sanayide kullanımı: Endüstriler, teknolojik olarak gelişmiş termal dönüşüm
teknolojilerini kullanır. Bu alanda beklenen dönüşüm verimleri %30 ile %55
arasındadır.

Biyokütlenin Kullanımı



Başlıca biomass kaynakları şunlardır:
• Orman ve orman ürünlerinden elde edilen biyokütle kaynakları: Bunlar odun ve 

orman atıklarıdır (enerji ormanları ve enerji bitkileri, çeşitli ağaçlar). 

Biyokütlenin Kaynakları



• Hayvansal biyokütle kaynakları: Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları,
mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan
atıklardır.

Biyokütlenin Kaynakları



• Tarımsal atıklar: Bitkisel ve tarımsal artıklardan (dal, sap, saman, kök, kabuk, v.b.)
oluşur.

• Organik çöpler, şehir ve endüstriyel atıklardan elde edilen biyokütle kaynakları:
Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt, sanayi ve gıda sanayi atıkları, endüstriyel ve
evsel atık sular, belediye ve büyük sanayi tesisleri atıklarından oluşur.

• Enerji bitkileri: Bu grupta aşağıda sıralanan bitkiler biomass üretimi için
kullanılmaktadır.

• Yağlı tohumlu bitkiler (kanola, ayçiçek, soya v.b.)

• Şeker ve nişasta bitkileri (patates, buğday, mısır, şeker pancarı v.b.)

• Elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus, v.b.)

• Protein bitkileri (bezelye, fasulye v.b.)

Biyokütlenin Kaynakları



Biyokütle hammaddeleri; özel enerji bitkileri, tarımsal ürün artıkları, ormanlık artıkları,
algler, ağaç işleme artıkları, belediye atıkları ve sulu atıklar (ürün atıkları, orman
artıkları, amaca yönelik yetiştirilen otlar, odunsu enerji bitkileri, algler, endüstriyel
atıklar, sınıflandırılmış belediye katıları) içermektedir.

• Enerji bitkileri, özellikle biyokütle sağlamak için marjinal arazide (mısır ve soya
fasulyesi gibi geleneksel ürünler için uygun olmayan topraklar) yetiştirilebilen gıda
dışı ürünlerdir.

• Kısa rotasyonlu odunsu ürünler, 5 ila 8 yıl içerisinde toplanan ve hızlı büyüyen
sert ağaçlardır.

• Orman biyokütle hammaddeleri iki kategoriden birine ayrılır: kereste tomruktan
sonra bırakılan orman kalıntıları (dallar, kabuklar) veya biyokütle için toplanan tüm
ağaç biyokütlesidir.

• Kentsel katı atıklar arasında bahçe süsleri, kağıt ve karton, plastik, kauçuk, deri,
tekstil ve yiyecek atıkları gibi karma ticari ve evsel çöpler yer alır.

Hammadde Temini,Hasat ve İşleme



Biyokütleyi elektriğe dönüştürmenin birkaç yöntemi vardır.
• Bunlardan ilki, doğrudan biyokütleyi yakmak, suyu buhara ısıtmak ve daha sonra

elektrik üreten bir buhar türbini yoluyla göndermek.
• İkinci yol, biyokütlenin gazlaştırılmasını gerektirir. Bir biyokütle gazlaştırıcısı,

tarımsal atık gibi kuru biyokütleyi alır ve oksijen yokluğunda ve yüksek
sıcaklıklarda, biyokütlenin pirolizi olarak da bilinen sentez gazı (CO + H2) üretilir.
Gazlaştırma işlemi, yemek atıkları ve gübre gibi ıslak biyokütleleri bir sindirim
tankında metan (CH4) haline getirir. Hem metan hem de sentez gazı (syngas), bir
gaz motorunda veya elektrik üretimi için bir gaz türbininde kullanılabilir.
Gazlaştırılmış biyokütleden elektrik üretmenin üçüncü bir yolu da yakıt
hücrelerinin kullanılmasıdır.

Biyokütle Çevrim Teknolojileri



Biyokütlenin çevrim teknolojileri şöyle sıralanabilir:
• Doğrudan yakma: Yakma, biyokütlenin içindeki yanabilir mad-delerin oksijenle

hızlı kimyasal tepkime verme işlemi olarak tanımlanır. Biyokütle atıklarından hem
ısı hem de elektrik enerjisi üretmek için en yaygın teknik doğrudan yanmadır. %80-
90'a varan termal verimler, büyük ölçüde azaltılmış atmosferik emisyonları olan
gelişmiş gazlaştırma teknolojisi ile sağlanabilir.

Biyokütle Çevrim Teknolojileri



• Eş ateşleme sistemi: Eş-ateşleme işlemi verimsiz bir yanma yöntemi olarak kabul
edilir. Bu süreçte, biyokütle, bir enerji santralinde kullanılan kömürün %15 ila
%20'sinin yerini alır.

• Piroliz: Piroliz, biyokütleden oksijensiz ortamda organik moleküllerin parçalanarak
gaz elde etme işle-midir. Bu yöntem ile katı yakıttan sıvı ve gaz yakıtlar
üretilmektedir.

• Karbonlaştirma:Karbonlaştırma, odun ve maden kömürü gibi organik maddelerin
havasız ortamda kimyasal par-çalanmaya uğramasıdır. Karbonlaştırma işlemi
sonucu açığa çıkan gaz bileşenleri ise; yaklaşık olarak %50 CO2, %35 CO, %10 CH4
ve %5 diğer hidro-karbon ve H2’dir.

• Gazlaştırma: Gazlaştırma, karbon içeren biyokütle gibi katıların yüksek sıcaklıkta
bozunması ile yanabilir gaz elde etme işlemidir. Gazlaştırmada kullanılan biyokütle
kaynaklarını üç ayrı sınıfta incelemek mümkündür. Bunlar; mısır sapları, buğday,
pirinç, ayçiçeği vb. bitkilerin samanları ile tarım atıkları, ceviz kabuğu, erik, kayısı
çekirdekleri vb. gıda işle-me sonrası oluşan atıklar ile orman ürünleri atıklarıdır.

Biyokütle Çevrim Teknolojileri



• Anaerobik çürütme: Havasız çürütme, biyokütlenin mikroorganizmalar yardımıyla
oksijensiz ortamda fermantasyona uğrayarak, hemen her yerde kullanılacak bir
yakıt ve değerli bir gübre haline dönüştürülmesidir. Bu yöntemle biyokütleden
üretilen gaz yakıtlar arasında en iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan biyogazdır.

• Fermantasyon: Fermantasyon; bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin
etkisiyle organik maddenin üç temel öğesi olan karbon hidratları, proteinleri ve
yağları parçalayarak, CO2, asetik asit ve çözülebilir uçucu organik maddelere
dönüştürme işlemidir.

Biyokütle Çevrim Teknolojileri



• Kavurma: Biyokütle üretimi için torrefaction (kavurma), ısı kullanılarak yapılan bir
termo-kimyasal işlemdir. Bu işlem için gereken sıcaklık 200 ila 320 °C arasındadır.
İşlem sırasında oksijen uzaklaştırılır, biyokütle içerisindeki nem giderilir ve uçucu
madde olarak adlandırılır. Gereksiz uçucular, daha kullanışlı bir biyokütle formu
için de uzaklaştırılır. Bu işlemin sonucu, biyo-kömür olarak bilinen kuru siyah bir
katı biyokütledir. Biyo-kömür tipik olarak peletler veya briketler haline getirilir ve
evlerde ısıtma veya sanayide yakıt için kullanılır.

Biyokütle Çevrim Teknolojileri



Avantajları
• Biyokütle kullanmak organik atık miktarını azaltmaya yardımcı olabilir
• Biyokütle her zaman mevcuttur ve yenilenebilir bir kaynak olarak üretilebilir.
• Biyokütle, tarım kaynaklı yakıt, belki de tarımsal ürüne değer katan ikincil bir

üründür.
• Büyüyen biyokütle bitkileri oksijen üretir ve karbondioksit tüketir.
• Karbon salınımını azaltır.
• Fosil yakıtlara kıyasla daha ucuzdur.
• Çevredeki atık madde miktarını azaltır.
• Asit yağmurlarına yol açmaz.
• Taşınması güvenli bir şekilde yapılabilir.
• Kırsal kesimin sosyo-ekonomik yapısının iyileşmesini sağlar,
• Her ölçekte enerji verimi için uygundur.
• Depolanabilir.
• Çevre kirliliği oluşturmaması

Avantaj ve Dezavantajları



Dezavantajları
• Biyokütle üretmek için mahsüller ekmek gerekir. Gıda ile rekabet edebilir.
• Hasat yöntemleri gibi alanlarda ilave çalışmalara ihtiyaç vardır.
• Enerji bitkileri için kullanılan araziler, koruma, barınma, tatil köyü veya tarımsal

kullanım gibi başka amaçlar için de talep edilebilir.
• Biyokütlenin yakıt olarak kullanılması, karbon monoksit, NOx (azot oksitler),

partiküller ve diğer kirleticiler şeklinde, bazı durumlarda kömür veya doğal gaz gibi
geleneksel yakıt kaynaklarından daha yüksek seviyelerde hava kirliliği oluşturur.

• Ormanlardan gelen biyokütlenin kullanılması, ağaçların yeniden yetişmesi için
uzun zaman aldığından CO2 tüketimi sürekli değildir.

• Düşük çevrim verimine sahiptir.
• Tamamen temiz değildir.
• Çok fazla su gerektirir,
• Fosil yakıtlara göre verimsizdir.

Avantaj ve Dezavantajları



• Biyokütle, karbon-nötr bir enerji kaynağı olarak bilinir ve fosil yakıtlı temel enerji
üretimine önemli bir alternatif olarak kabul edilir.

• Yüksek verimliliğe sahip bir dönüşüm türbini kullanmak, karbon ve emisyon ayak
izlerini daha da düşürmek isteyen endüstriler ve elektrik üreticileri için uzun
vadede ek çevresel avantajlar da sağlayabilir.

• Çünkü santralin, artan verimliliği sayesinde ömrü boyunca daha az yakıt tüketmesi
sonucunda kayda değer maliyet tasarrufu sağlanırken aynı zamanda emisyon
etkileri de azaltılmış olur.

• Özellikle de biyokütle sistemi içerisinde yeniden ısıtmalı buhar türbini bulunuyorsa
veya Kombine Isı ve Enerji (CHP) uygulaması söz konusuysa bu avantajlar daha da
belirgindir.

Biyokütle ve Çevre



Çoğu biyokütle çevirim tesisi doğrudan ateşlemeli yanma sistemleri kullanmaktadır.
Elektrik türbin jeneratörünü çalıştıran yüksek basınçlı buhar üretmek için doğrudan
biyokütle yakılır.

• Basit bir biyokütle elektrik üretim sistemi, birkaç önemli bileşenden oluşmaktadır.
Bir buhar çevrimi için bu sistem, aşağıdaki öğelerin bir kombinasyonundan oluşur:

• Yakıt depolama ve taşıma ekipmanları,
• Yakıcı / fırın,
• Kazan pompaları,
• Fanlar,
• Buhar türbünü,
• Jeneratör,
• Kondansör,
• Soğutma kulesi,
• Egzoz / emisyon kontrolleri,
• Sistem kontrolleri (otomatik).

Elektrik Üretimi İçin Biyokütle Kullanımı



• Biyoyakıtlar, biyokütle malzemelerinden üretilen etanol ve biyodizel gibi taşıt
yakıtlarıdır. Bu yakıtlar genellikle petrol yakıtlarıyla (benzin ve dizel yakıt)
karıştırlırark veya doğrudan kendileri de kullanılabilirler. Etanol veya biyodizel
kullanılması, kullanıln ham petrol miktarını azaltır. Etanol ve biyodizel ayrıca saf
benzin ve dizel yakıttan daha temiz yanan yakıtlardır.

• Biyoetanol, mısır, sorgum ve arpa gibi tahıllarda bulunan şekerlerden elde edilen
bir alkoldür.

Biyoyakıt Üretimi İçin Biyokütle
(etanol,biyodizel, vb.)



Biyoyakıt Üretimi İçin Biyokütle
(etanol,biyodizel, vb.)

BİYOKÜTLE NİŞASTALI ÜRÜN ŞEKERLİ ÜRÜN

BİODELİGNİFİKASYON BİOSAKKARİFİKASYON

FERMANTASYON

DİSTİLASYON

BİYOETANOL



Günümüzde biyoetanol yakıt olarak yaygın kullanımı benzin ve motorin alternatif
yakıtı olarak dört şekildedir. 

• Gasohol: %10alkol + %90 benzin karışımı
• E25 : %25 alkol + %75 benzin karışımı
• E85 :%85 alkol + % 15 benzin karışımı
• E-Dizel : En fazla + %15 oranında alkol içeren motorin (Oksi-Motorin, Diesohol)

• Biyodizel, geri dönüşümlü restoran yağı gibi bitkisel yağlardan, yağlardan veya
greslerden yapılan bir yakıttır. Biyodizel yakıt dizel motorlarda motor
değiştirilmeden kullanılabilir. Saf biyodizel toksik değildir ve biyolojik olarak
parçalanabilir. Yanan biyodizel, petrol bazlı dizel yakıttan daha fazla sayıda hava
kirletici madde üretir.

Biyoyakıt Üretimi İçin Biyokütle
(etanol,biyodizel, vb.)



Günümüzde tarımsal atıklardan yararlanmanın önündeki temel engeller şunlardır:

• Kurumsal, yasal ve idari çerçevedeki engeller.
• Biyokütle enerjisi ile ilgili algılar,
• Yabancı yatırımcılar için zaman alıcı idari engeller,
• Yerel düzeyde altyapı ve yönetim teknoloji transferi desteği ihtiyacı,
• Özel sektör katılımında yetersizlik,
• Yeterli teknik bilgiye sahip personel ihtiyacı
• Planlama, proje yapılabilirliği,
• Çevre ve tarım konusunda diğer engeller.

Teknik Engeller



Örnek olay 1: Mutlular Enerji- Türkiye’nin İlk Biyokütle Enerji Tesisi, Gönen, Balıkesir,
Türkiye . (https://www.yesilodak.com/turkiye-nin-ilk-biyokutle-enerji-tesisi-)

• Balıkesir Gönen’de çeltik sapı, ağaç artığı, anız ve kanola sapı gibi bitkisel atıkları
yakarak elektrik üretecek “Biyokütle Enerji Santrali” kuruldu.

• Türkiye’nin ilk “Biyokütle Enerji Santrali” Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Mutlular Enerji
bünyesinde kuruldu. Gönen’in 75 bin nüfuslu bir ilçe olduğuna değinen yatırımcı
İbrahim Mutlu, “300 bin nüfusa yetecek kadar üretimimiz olacak. Bu elektriği
üretebilmek için yıllık 210 bin ton bitkisel atık gerekiyor.

Örnek Olay

https://www.yesilodak.com/turkiye-nin-ilk-biyokutle-enerji-tesisi-
https://www.yesilodak.com/icerik/57/Biyokutle-(Biomass)-Enerjisi-Nedir


• Günde 700 ton bitkisel atığı yakıyoruz. Bitkisel atıkların dışında hayvan gübresinin de
yakıldığını söyleyen Mutlu, yatırım tam olarak devreye girdiği zaman ulusal dağıtım ağına
elektrik vermeye başlayacağız. ” ifadelerini kullandı.

• Saatte 30 MW kurulu güçle Türkiye’nin lisanslı en büyük “Biyokütle Enerji” tesisinde,
bitkisel atıktan elde edilen enerjiyle Balıkesir’in elektriğinin karşılanması
hedefleniyor. Biyokütle Enerji Santralinde, çeltik sapı, kanalo, Mısır sapı, orman altılığı ile
büyükbaş hayvan gübresi geri dönüşüm ile enerjiye dönüşecek. Günde 700 ton atıktan geri
dönüşümle 720 MW enerji üretilecek

Örnek Olay

https://www.yesilodak.com/icerik/57/Biyokutle-(Biomass)-Enerjisi-Nedir


Örnek Olay 2- Roves Çiftliği Biyokütle Merkezi Isıtma 

• Roves Çiftliği İngiltere’de (www.rovesfarm.co.uk) bir aile işletmesidir. 166 hektarlık arazisi
olan bu çiftlikte hayvancılık ve bitkisel üretim yapılmaktadır. Aynı zamanda ekoturizm
faaliyetlerine uygundur. Her yaştan insanın geldiği bu çiftlikte eğlence ve maceraya yönelik
etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Örnek Olay



Videolar
• https://www.youtube.com/watch?v=nVl17JLn_u0
• https://www.youtube.com/watch?v=jJ587pg66Ss
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