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Yenilenebilir Doğal Gaz 

Yenilenebilir Doğal Gaz Nedir? 
Yenilenebilir gazla ilgili en büyük yanlış anlama, konvansiyonel doğal gazdan bir şekilde farklı 

ya da daha düşük olmasıdır. Boru hattı doğal gazı, etan, propan, bütan, pentan, yüzlerce diğer 

hidrokarbon bileşeni, karbondioksit, azot, kükürt bileşikleri ve nem de dahil olmak üzere diğer 

hidrokarbon ve hidrokarbon olmayan bileşenlerin olduğu karmaşık bir karışımdır; işlenmiş 

biyogaz ya da biyometan ise kabaca %50-60 oranında metan ve %40-50 oranında 

karbondioksitten oluşmaktadır. 

Boru hattı doğal gazı geleneksel olarak derin yer altı kuyularından gelir ve genellikle petrol 

üretimi ile ilişkilendirilir. Biyometan olarak da bilinen yenilenebilir doğal gaz, oksijensiz koşullar 

altında organik maddenin ayrışması ile üretilen doğal gazdır. Su, karbondioksit ve hidrojen 

sülfür bileşenleri uzaklaştırılarak gaz saflaştırılır. Yenilenebilir doğal gaz, gıda atıkları hayvansal 

ve bitki esaslı malzemeler gibi günlük hayatta bulunan organik atıklardan türetilmiş doğal 

gazdır. Aynı zamanda kâğıt, karton ve ahşap gibi parçalanabilir karbon kaynaklarından da 

türetilebilir. Bu materyallerin bolluğu önemli miktarlarda biyogaz üretilmesini sağlar. 

Yenilenebilir Doğal Gaz Nasıl Üretilir? 
Biyogazlar genellikle metan ve 

karbondioksitten oluşur ve diğer 

elementlerin izleri de bulunabilir. 

Yenilenebilir doğal gaz üretmek için metan 

dışındaki elementleri uzaklaştırılması veya 

azaltılması için temizlenir. Yenilenebilir doğal 

gaz, boru hattı şebekesinin ve müşteri 

donanımının güvenli ve güvenilir çalışmasını 

sağlamak için geleneksel boru hattı doğal gazı 

ile değiştirilebilir şekilde işlenir. Bu 

yenilenebilir doğal gaz çok yönlüdür ve 

ülkenin kapsamlı boru hattı altyapısı 

tarafından iletilebilir.  
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Yenilenebilir gaz üretmek için iki temel teknoloji platformu mevcuttur. Biri termal gazlaştırma 

(Thermal Gasification-TG) ve diğeri anaerobik sindirim (Anaerobic Digestion-AD) üzerine 

kurulmuştur.  

                                                                                                   

 

 

 

 

Anaerobik sindirim genellikle atık su, gıda 

atığı ve hayvan gübreleri gibi yüzde 70 

veya daha fazla nem içeriğine sahip olan 

hammaddeler için kullanılırken termal 

gazlaştırma, ağaç yongaları, tarımsal 

kalıntılar ve enerji bitkileri gibi düşük 

nemli hammaddelerle en iyi şekilde 

çalışır. 

Yenilenebilir Doğal Gazın Faydaları Nelerdir? 
 

 Sera Gazı Emisyonlarında Azalış 

 

 

 Artan Yurtiçi Enerji Üretimi 

 

 

 Geliştirilmiş Atık Yönetimi 

Anaerobik sindirimde mikroorganizmalar (tipik 

olarak bakteri), oksijen yokluğunda organik 

maddeyi biyogaza dönüştürür. İz elementi 

hidrojen sülfür (H2S) 'dir. Boru hattı kalitesinde 

yenilenebilir gazın yaratılması, gazın 

kurutulmasını, iz elementlerin uzaklaştırılmasını 

ve CO2'nin yaklaşık % 2 veya daha düşük 

seviyelere indirilmesini gerektirir. 

İz Elementi: Bir organizmanın 

beslenmesinde, uygun 

biyokimyasal işlevi sürdürmek için 

çok az miktarda gereken kimyasal 

bir element; bir mikro besin 

maddesidir. 

Termal gazlaştırma, katı maddeyi gaza çeviren 

cihazda katılaşmış biyokütlenin yoğunlaşmayan 

gazlarla termal olarak parçalanması yoluyla 

sentez gazının üretilmesini içerir. Termal 

gazlaştırmada çok sayıda kimyasal reaksiyon 

var; buhar ve oksijen arzu edilen reaksiyonları 

teşvik etmek için sık sık eklenir. 

? 

Yenilenebilir doğal gaz, halihazırda çevrede dolaşan 

karbonun geri dönüşümü anlamına gelirken, bir fosil 

yakıt yakmak, daha önce dünyada sızan yeni karbon 

emisyonlarının açığa çıkmasını temsil etmektedir. 

Hayvan atıklarının tarımsal faaliyetlerden toplanması 

ve işlenmesi, yerel su yollarına akışı önler ve yer altı 

suyu kirliliğini azaltır. 
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Yenilenebilir Biyogaz Nerelerde Kullanılır? 

Çok yönlü bir enerji kaynağı olan biyogaz ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanılırken aynı 

zamanda elektrik enerjisi üretiminde de kullanılmaktadır.  

Isıtma alanında biyogazın yanma özelliği kullanılır ve bu özellik bileşimindeki metan gazından 

kaynaklanmaktadır. Biyogaz benzinle çalışan motorlarda herhangi bir katkı maddesi 

eklenmeden doğrudan kullanılabildiği gibi dizel araçlarda belirli bir oranda (%18-20) motorinle 

karıştırılması gerekmektedir. Ayrıca, biyogaz üretimi sonucu sıvı halde fermente organik gübre 

elde edilmektedir.  

Dünyadaki Yenilenebilir Doğal Gaz 

Dünya genelinde 2015 yılı sonu itibariyle yaklaşık 450 adet biyometan santrali vardır. 

Santrallerin büyük bir oranı (%80-90) Almanya’da bulunmaktadır. Ülkeler destek 

mekanizmaları oluşturarak maliyeti azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Birleşik Krallık, 

Almanya, Fransa ve İsveç yenilenebilir doğal gaz piyasasında önde gelen ülkeler arasındadır. 

Kanada, 2025 yılına kadar doğal gaz ihtiyacının %5’ini biyometandan sağlamayı planlarken, 

2030 yılına gelindiğinde bu oranın %10 beklenmektedir. Böylelikle doğal gaz kullanımında 

maliyeti düşürecektir. Ayrıca sera gazı emisyonlarını azaltarak çevreci bir yaklaşım sergilemeyi 

hedeflemektedir.  

Türkiye’de Yenilenebilir Gaz 
Türkiye’de hayvansal atıkların anaerobik fermantasyonu ürünü olan biyogaz, 1-2 milyon tonluk 

atığın hepsi biyogaz üretimi amaçlı kullanılabildiğinde yıllık 2,2 ve 3,9 milyar m3 potansiyele 

sahiptir. Biyogaz potansiyelinin %85’i hayvansal atıklarından, geri kalanı ise çöp gazından 

gelmektedir. Hayvansal atık gazı potansiyelinin %50’si koyunlardan, %43’ü büyükbaş 

hayvanlardan, %7’si kümes hayvanlarından oluşmaktadır. Ocak 2012 itibarıyla Enerji Piyasası 

Düzenleme Kumlundan (EPDK) lisans alıp yapımı süren biyogaza dayalı elektrik üretim 

tesislerinin kurulu gücü 93 MW’tır. (KAPLUHAN, 2014) 
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