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ÖZET
Bu çalışmada, son yıllarda tarımsal ve hayvansal üretimin merkezi haline gelen

Güneydoğu Anadolu bölgesinde, büyükbaş hayvan üreten tesislerden ortaya

çıkan atıklardan biyogaz ve biyogübre eldesinin bölge ve ülke ekonomisine kat-

kısı incelenilmiştir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının

kullanımı küresel ısınma ile birlikte giderek artmaktadır. Alternatif enerji kay-

nakların değerlendirilerek enerjim ihtiyacının karşılanması ülke ekonomisi açı-

sından da önemlidir. Hayvansal atıklardan biyogaz eldesi bölgeye ekonomik

olarak büyük yararlar sağlayacağı gibi, aynı zamanda çok sayıda olumlu çev-

resel ve sosyal etkileri de görülecektir.

Tarım ve hayvancılık sektöründe, biyogazdan enerji elde edilmesi yıllardır geliş-

miş ülkelerde başarıyla uygulanmaktadır. Bu uygulamanın ülkemizde ve özellik-

le Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak

üzere, farklı hayvan sayısına bağlı olarak elde edilebilecek biyogaz ve biyogüb-

re miktarları ve bunların ekonomik getirileri bu çalışma kapsamında tablolar

halinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: GAP Bölgesi, Biyogaz, Biyogübre

1. Giriş
GAP bölgesi doğa koşulları ve sosyal yapısı itibariyle hayvancılık

faaliyetleri için uygun bir potansiyel arz etmektedir. Bölgede sulu

tarıma geçilmesi ile elde edilen gelirin, bölge halkının yakından bil-

diği hayvancılık alanında kullanılması ile çeşitli büyükbaş hayvan

üretimi ile ilgili projeler uygulamaya konmaktadır. Hayvancılık sek-

törünün ekonomik getirilerinin olmasıyla birlikte, atıklarından kay-

naklı bir takım çevresel sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Gelişmiş

ülkelerde bu sektörde meydana gelen gelişmeler takip edilerek, ihti-

yaç duyulan, üretimin yanı sıra çevre sorunlarına yol açmayacak tek-

nolojilerin etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Hayvansal

atıkların anaerobik çürütülmesi uygulamaları Avrupa ve Amerika da

yaygın bir şekilde uygulanmak olup, bu uygulama ile aşağıdaki

olumlu sonuçlar elde edilebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Hayvansal Atıklarından Biyogaz
ve Biyogübre Eldesi

Abs tract: 

This study examines the contribution
that manufacture of biogas and
biofertilizer from wastes issued from
bovine animal producing facilities in
the Southeast Anatolian region, which
has become the center of agricultural
and animal production over the last
few years, has on the economy the
region and the country.

In our country as in the world, the use
of renewable energy sources is on the
rise in line with global warming. It is
also significant in terms of the nation’s
economy that alternative energy
resources are utilized for meeting the
need for energy. Manufacture of bio-
gas from animal wastes will not only
provide the region with significant
economic benefits, but also manifest
numerous positive environmental and
social effects.

The manufacture of biogas in the agri-
culture and animal husbandry industry
has been practiced successfully in
developed countries for years. In order
to contribute to the popularization of
this practice in our country, and espe-
cially in the Southeast Anatolia Region,
the quantities of biogas and biofertiliz-
er that could be obtained as a function
of different quantities of animals have
been presented in this study in tabulat-
ed form along with the economic
returns associated with them.
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• Biyogaz üretilerek ve bu üretimle enerji eldesi ger-

çekleştirilebilir,

• Biyogübre elde edilebilir,

• Çiftliklerde var olan çevresel koşullar iyileştirilebilir.

Hayvansal atıklardan biyogaz ve biyogübre eldesi

şematik olarak Şekil 1’de gösterilmiş olup, kısaca

şöyle özetlenebilir.

Çiftlikte oluşan hayvan atıkları bir adet dengeleme

ve gübre hazırlama tankına alınır. Burada gübre, su

ve çürütülmüş çamurun susuzlaştırılmasından çıkan

süzüntü suyu ile karıştırılaraktan istenilen konsant-

rasyona getirilir. Hazırlanan gübre besleme pompa-

ları ile düzenli bir şekilde ısıtıcılardan geçirilerekten

çürütme tanklarına pompalanır.

Havasız ortamda çürütme işlemi, kapalı, silindirik ve

içten kendi ürettiği biyogaz ile veya mekanik karıştı-

rıcılarla karıştırılarak, betondan veya paslanmaz

çelik tanklarda yapılır. Tank içi sıcaklığı mezofilik

şartlarda (35 °C) tutulmalıdır. Tanklar kesintisiz bes-

leme ve çürütülecek gübrenin çekilmesi esasına göre

çalıştırılabilir. Biyogaz, organik maddelerin anaero-

bik ortamda birbiriyle bağlantılı çalışan bir grup bak-

teri tarafından parçalanması ile gerçekleşir. Bu esna-

da son ürün olarak açığa çıkan bileşenler metan

(CH4), karbondioksit (CO2), su buharı (H2O), hidro-

jen sülfür (H2S), amonyak (NH3),  azot (N2) ve hid-

rojendir (H2). Oksijensiz ortamlarda bekletilen orga-

nik maddeler öncelikle su içerisinde ayrışırlar ve bu

işlem hidroliz olarak adlandırılır. Ayrıştırılan organik

maddeler, asit oluşturan bakteriler tarafından uçucu

yağ asitlerine çevrilir. Oluşturulan bu ürünler daha

sonra metan üreten bakteriler tarafından metana çev-

rilir [1].

Üretilen biyogaz üretimden hemen sonra kojeneras-

yon sistemleri olarak adlandırılan sistemlerde yakıla-

rak elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Ünite şebeke

ile senkronize çalışacak yapıda olur ise, tesisinin ihti-

yaç fazlası istenildiği takdirde şebekeye taşınabilir.

Kullanılmadan önce biyogaz içerisindeki H2S ve su

buharından arındırılması gerekmektedir. Temizlenen

biyogaz, toplama tanklarında (gazometre) yakma

öncesi biriktirilebilir. 

Çürütme tanklarından çıkan çamurlar bir adet toplama

ünitesine iletilir. Burada biriken çamur iki şekilde

değerlendirilebilir. Sulu kısmı tarımda sıvı gübre ola-

rak kullanılabilir. Koyu kısmı ise seperatörle susuzlaş-

tırılıp kompostlanarak markete hazır paketlenmiş

biyogübre (çiçek toprağı) olarak pazarlanabilir.

Görüldüğü üzere hayvansal atıklardan gelir elde edi-

lebilecek biyogaz ve biyogübre üretilebilir ve çiftlik-

lerde oluşabilecek çevresel sorunlar bertaraf edilebilir.

Bu çalışmanın bundan sonraki kısımlarında önce

biyogaz üretiminin çevresel ve sosyal faydaları özet-

lenecek, sonra hayvan sayısı başına üretilebilecek

biyogaz ve biyogübre örnek sayılarla hesaplanacaktır. 

2. Hayvansal atıklardan Biyogaz Üretiminin 
Çevresel ve Sosyal Etkileri

Biyogaz üretme tesisleri ile sayısız olumlu çevresel

ve sosyal etkiler ortaya çıkar.

2.1. Çevresel etkiler
Hayvan yetiştiriciliği yapan tesislerden kaynaklanan

en büyük sorunlardan biri olan koku sorunu, atıkla-

rın anaerobik çürütülmesiyle ortadan kalkacaktır.

Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftliklerde, açıkta bek-

letilen ham gübreler yağmur suyu veya rüzgârla yer-

altına ya da yüzey sularına karışabilirler. Bu da

Şekil 1. Biyogaz Üretim Tesisi
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yüzeysel sularda ötrofikasyona, yeraltı sularında kir-

liliğe neden olur. Biyogaz yatırımı ile bu olumsuz

etkiler ortadan kalkacaktır.

Gübrenin biyogaz üreteçlerinde olgunlaştırılması

esnasında ortamda doğal ayırım esasına dayalı ortam

oluştuğundan, zararlı parazit ve patojen mikroorga-

nizmaların üremesi imkânsızlaşmakta ve bu şekilde

atık ortamının çevre ve insanı sağlığını tehdit etmesi

önlenmektedir.

Tesiste uygulanacak yöntemlerle, oluşan katı atıklar

geri kazanılarak, sürdürülebilir çevre-ekonomi kap-

samında ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

2.2. Sosyal etkiler
Ulusal kalkınma programlarında, Güneydoğu Ana-

dolu Bölgesinin hayvancılık alt sektöründe doğal

avantajlara sahip olduğu ve bu avantajlarını ileriye

(hayvancılık, gıda sektörü, organik tarım, biyotekno-

lojik yatırımlar vb.) ve geriye doğru (yem üretimi)

kurulacak sektörel bağlantılar ile daha yüksek bir

katma değere dönüştürme potansiyeli taşıdığı bilin-

mektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sahip

olduğu potansiyelin değerlendirilmesi ile; hayvancı-

lık ve tarım sektöründe izlenen politikalara uygun,

modern entegre tesisler kurulacaktır. 

Ülkemizde sürdürülebilir modern tarımın gelişimine

katkı sağlayacaktır. 

3.  Biyogaz Üretim Potansiyeli
Bu çalışmada 1500 büyükbaş besi hayvanı örnek alı-

narak biyogaz potansiyeli hesapları yapılmış olup,

hesaplamalarda yöre halkının bilgileri ve literatür veri-

leri kullanılmıştır. Büyükbaş hayvanlar ve atık üretim-

lerine ait veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 1.  Genel bilgiler

Tablo 2.  D.İ.E. verilerine göre oluşan hayvan başına katı 
atık miktarları ve özellikleri [2] 

Tablo 3. Büyükbaş hayvan tipine göre üretilen katı atık 
miktarı [3] 

Yukarıdaki veriler kullanılarak Güneydoğu Anadolu

Bölgesinde kurulacak bir çiftlikteki hayvanlar için

katı atık üretimi, hayvan başına en az 20 kg/gün, en

fazla 35 kg/gün ve bu atığın % 15 katı madde içerdi-

ği kabul edilecektir.

3.1 Biyogaz verimi;
Verim, referanslardan yararlanarak aşağıdaki varsa-

yımlara göre hesaplanmıştır.

1 ton uçucu katı madde içeren hayvan gübresinden

minimum 220 m3 maksimum 400 m3 biyogaz elde

edilir (Hobson, 1990). Bu değer inek gübresi için

Deniz ve arkadaşları tarafından (Deniz ve ark., 1984)

380 m3/ton uçucu katı madde olarak verilmiştir.

Hayvansal atıklardan elde edilen katı maddenin yak-

laşık %70’i uçucu katı madde formundadır. Bu veri-

lerden yola çıkarak, biyogaz üretimi için 275 m3/ ton

katı madde kabulü bu çalışmada kullanılacaktır. 

Oluşan biyogazın bileşenleri CH4, CO2 ve diğer gaz-

lardır. Bunların dağılım oranı ise %65 CH4, %32

CO2 ve %3 diğer gazlardır. 1 m3 metan gazı 10 kwh

enerjiye eşdeğerdir. 

1 m3 biyogazın kalori değeri 5000 kcal olup, diğer

yakıtlara etkili eşdeğerleri aşağıda verilmiştir [4].
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1 m3 biogaz      = 4.70 kWh elektrik

= 0.62 litre gazyağı

= 3.47 kg odun

= 1.46 kg kömür

= 0.43 kg bütan gazı

= 1.18 m3 doğal gaz.

3.1.1.Minimum biyogaz üretimi
Tesiste ortalama 1500 büyük baş hayvan olacağı var-

sayımıyla;

Çiftlikte oluşan hayvansal atık üretimi (20 kg/gün

kabulü ile)

1500 * 20 = 30 000 kg ham gübre/gündür. 

Bunun katı içeriği (gübrenin % 15 katı madde içer-

diği kabulü ile)

30 000 * 0.15 = 4 500 kg katı madde/gündür. 

Üretilebilecek biyogaz (275 m3 biyogaz/ ton katı

madde kabulü ile)

4 500 * 0.275 = 1 237.5 m3 biyogaz / gündür. 

Elektrik enerjisi eşdeğeri (1 m3 biyogaz = 4.70 kWh

elektrik kabulü ile)

1 237.5 * 4.70 = 5 816. 25 kWh elektrik enerjisi/gündür.

Aylık üretim 

5 816. 25 * 30 = 174 487.5 kWh / aydır. 

Yıllık üretim

174 487.5 * 12 = 2 093 850 kWh / yıldır. 

Yıllık biyogaz dan gelebilecek gelir (1 kWh elektrik

0.2 TL kabulü ile)

2 093 850 * 0.2 = 418 770 TL / yıldır.      

3.1.2 Maksimum biyogaz üretimi;

Çiftlikte oluşan hayvansal atık üretimi (35 kg/gün

kabulü ile)

1 500 * 35 = 52 500 kg ham gübre/gündür. 

Bunun katı içeriği (gübrenin % 15 katı madde içer-

diği  kabulü ile)

52 500 * 0.15 = 7 875 kg katı madde/gündür. 

Üretilebilecek biyogaz (275 m3 biyogaz/ ton katı

madde kabulü ile)

7 875 * 0.275 = 2 165.625 m3 biyogaz / gündür. 

Elektrik enerjisi eşdeğeri (1 m3 biyogaz = 4.70 kWh

elektrik kabulü ile)

2 165.625 * 4.70 = 10 178.44 kWh elektrik enerjisi/gündür.

Aylık üretim 

10 178.44 * 30 = 305 353.2 kWh / aydır. 

Yıllık üretim

305 353.2 * 12 = 3 664 238.4 kWh / yıldır. 

Yıllık biyogaz dan gelebilecek gelir (1 kWh elektrik

0.2 TL kabulü ile)

3 664 238.4 * 0.2= 732 847.68 TL / yıldır.

En kötü senaryo, en iyi senaryo göre yapılan hesap-

lamalar neticesinde bulunan elde edilebilecek enerji

miktarları ve bunların TL’ye çevrilmesi neticesinde

(1 kWh = 0.2 YTL) işletim sırasında elde edilebile-

cek gelirler şöyle tablolaştırılabilir.

Tablo 4. Biyogaz Potansiyeli ve Yıllık Gelirler

Bu hesaplamalar farklı hayvan sayıları esas alınarak

tekrarlanırsa aşağıdaki tablo (Tablo 5) elde edilir. 

Tablo 5.  Hayvan sayısına göre yıllık biyogaz ve elektrik 
enerjisi değerleri ve gelir miktarları

4. Biyogübre Üretim Potansiyeli
Gübre tarımsal üretim için gerekli temel girdilerden

biridir. Gübreleme bitkisel üretimden amaçlanan
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verim ve kaliteye ulaşmak için içerisinde birden çok

bitki besin maddesi bulunan organik ya da inorganik

bileşiklerin toprağa veya doğrudan doğruya bitkiye

verilmesi şeklinde tarif edilebilir. Organik atıklar ve

çiftlik gübresi toprağın fiziksel, biyolojik özellikle-

rinde yaptıkları olumlu etkileri nedeniyle bitki geliş-

mesi için uygun bir ortamın oluşmasında büyük

ölçüde yararları vardır. Organik atıkların mikroorga-

nizmalarca parçalanması sonucunda bitkiler için en

önemli olan besi maddelerinden azot ve fosfor mik-

tarı aynı kaldığı için değerinden hiçbir şey yitirme-

mektedir. Ayrıca organik madde mikroorganizmalar

tarafından parçalanıp küçük yapılı moleküllere dön-

üştürülmekte ve bu sırada bitkiler için gerekli olan

besi maddeleri serbest duruma geçmekte olup bitki-

ler tarafından daha kolay kullanılabilmekte, ve böy-

lelikle oluşan biyogübre açık ortamda olgunlaşan

gübreye nazaran %30-45 veriminin artmasını sağla-

maktadır.

Biyogübrenin bitkilerin gelişmesi ve toprağın yapısı-

na olan faydaları aşağıda sunulduğu gibidir.

• Biyogübrenin kullanılması ile toprağımızın su

tutma kapasitesi artar. Toprağın su geçirgenliği iyi-

leşir. Böylece biyogübre atılan topraklarda suyun

toprak yüzeninden akıp gitmesi ve buharlaşmasına

engel olunur. Su toprak yüzeyinden akarken tarıma

elverişli toprakları da götüreceğinden toprağın tar-

lamızda kalmasını sağlar. Bu durum erozyonun son

derece büyük zararlar verdiği ülkemiz toprakları

için gerçekten çok önemlidir. 

• Biyogübre toprağın kolay tava gelmesini sağlar ve

işlenmesini kolaylaştırır. 

• Biyogübre kullanılan ince yapılı ve kumlu toprak-

larda toprak parçacıklarının birbirine bağlanmasını

sağlar. Ağır killi topraklarda ise toprağın gevşeme-

sini ve toprak içeride boşlukları artırır. Her iki

durumda da toprağı bitki gelişimi için daha iyi bir

yapı kazandırır. 

• Biyogübre en önemli özelliklerinden biriside zen-

gin mikro-organizma kaynağı olmasıdır. 1 gram

sığır dışkısında 60 ila 137 milyar bakteri bulun-

maktadır. Toprağa katılan biyogübre, topraktaki

mikro-organizma sayısını ve etkinliğini artırır.

Böylece bitkilerin gelişmesi için çok yararlı olan,

topraktaki faaliyetleri artırır. 

• Biyogübre yapısı nedeniyle toprağın havalanması-

nı uygun hale getirir. Yine biyogübre toprakta var

olan ve bitkilerin kullanamadığı bazı besin madde-

lerini bitkiler için faydalı hale getirir. 

• Biyogübre bitkilerin gelişmesi için lazım olan besin

maddelerini, doğrudan toprağa sağlar [5]. 

• Biyogaz üreteçlerinden çıkan fermente atık gübrenin

kompostlanması neticesinde, organik madde yönün-

den çok yüksek değerli bir biyogübre elde edilir.

Biyogaz üretim tesisimizde 1500 adet büyükbaş hay-

van atığının biyogübre potansiyeli en iyi ve en kötü

senaryolara göre aşağıda belirlenmiştir.

4.1. Biyogübre Üretimi 
Bu çalışmada en iyi ve en kötü senaryoya göre

hesaplamalar yapılacaktır. En kötü senaryoda hay-

van başına üretilen katı madde miktarı 20 kg, en iyi

senaryoda hayvan başına üretilen katı madde mikta-

rı 35 kg olarak alınacaktır.

4.1.1.  Minimum biyogübre üretimi;
Biyogaz üretim tesisinde ortalama 1500 büyük baş

hayvan olacağı bildirilmiştir.

Çiftlikte oluşan hayvansal atık üretimi (20 kg/gün

kabulü ile)

1 500 * 20 = 30 000 kg ham gübre/gündür. 

Bunun katı içeriği (gübrenin % 15 katı madde içer-

diği kabulü ile)

30 000 * 0.15 = 4 500 kg katı madde/gündür. 

Paketlenebilir pellet haline getirilmiş biyogübrenin

ortalama %12 nem içeriğinin olması gerekir. Bunu

sağlayabilmek için 5 040 kg biyogübre/gün üretim

sağlanacaktır. 

Aylık üretim 

5 040 * 30 = 151 200 kg biyogübre / aydır. 

Yıllık üretim

151 200 * 12 = 1 814 400  kg biyogübre / yıldır. 

Yıllık biyogübreden gelebilecek gelir (1 kg biyogüb-

re 0.4 TL kabulü ile)

1 814 400  * 0.4= 725 760 TL/ yıldır. 
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4.1.2 Maksimum biyogübre üretimi
Çiftlikte oluşan hayvansal atık üretimi (35 kg/gün

kabulü ile)

1 500 * 35 = 52 500 kg ham gübre/gündür. 

Bunun katı içeriği (gübrenin % 15 katı madde içer-

diği kabulü ile)

52 500 * 0.15 = 7 875 kg katı madde/gündür. 

Paketlenebilir pellet haline getirilmiş biyogübrenin

ortalama %12 nem içeriğinin olması gerekir. Bunu

sağlayabilmek için 8 820 kg biyogübre/gün üretim

sağlanacaktır. 

Aylık üretim

8 820 * 30 = 264 600 kg biyogübre / aydır. 

Yıllık üretim

264 600 * 12 = 3 175 200  kg biyogübre / yıldır. 

Yıllık biyogübreden gelebilecek gelir (1 kg biyogüb-

re 0.4 TL kabulü ile)

3 175 200  * 0.42= 1 270 080 TL / yıldır.

En kötü senaryo, en iyi senaryo göre yapılan hesap-

lamalar neticesinde bulunan biyogübre miktarları ve

bunların TL ye çevrilmesi neticesinde işletim sıra-

sında elde edilebilecek gelirler şöyle tablolaştırılabi-

lir.

Tablo 6.  Biyogübre üretim potansiyeli

Benzer hesaplamalar farklı hayvan sayıları baz alı-

narak yapılmış ve Tablo 7 oluşturulmuştur.

Tablo 7.  Hayvan sayısına göre günlük- yıllık biyogübre 
üretimi ve gelir miktarları

5. Biyogaz ve Biyogübre Tesisleri İlk Yatırım 
Maliyetleri

Ülkemizde büyük ölçekte biyogaz ve biyogübre üre-

ten tesisler henüz kurulmamıştır. Akdeniz ve

Marmara bölgelerinde özel sektör ve TÜBİTAK des-

teğiyle kurulma aşamasında olan tesislerimiz bulun-

maktadır. Bu tür tesisler kurulmadan önce hayvan

sayıları dikkate alınarak fizibilite raporları hazırlan-

malı ve ilk yatırım maliyetlerinin geri dönüş süreleri

hesaplanmalıdır. 

Hayvansal atıklardan biyogaz ve biyogübre üretim

sistemi için inşaat ve mekanik aksam ilk yatırım

maliyetleri tesisin ana gideridir. Ayrıca proje danış-

manlık hizmeti ve müşavirlik alımları da proje gide-

ri olarak eklenmelidir. Bunların yanı sıra, tesisin

kurulacağı arazinin bedeli proje ilk yatırım maliyeti-

ne eklenmelidir.

Biyogaz üretim tesisi için anaerobik çürütücüler, gaz

toplama sistemleri ve kojenerasyon üniteleri ana

gider kalemleridir. Biyogübre üretimi için, susuzlaş-

tırma için seperatörler, kompost üniteleri ve paketle-

me tesisleri ana gider kalemleridir. Bütün bu kalem-

ler dikkate alınarak yurt içi ve yurt dışı piyasalardan

alınan fiyatlarla değişen hayvan sayıları için ilk yatı-

rım maliyet tablosu (Tablo 8) çıkarılmıştır. 
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Tablo 8.  Biyogaz ve Biyogübre üretim tesislerinin
tahmini ilk yatırım maliyetleri

6. Sonuçlar
Hayvansal atıklardan biyogaz ve biyogübre eldesi

konusunda yatırım yapmayı düşünen tesis sahipleri-

nin öncelikle tesisleri için bir fizibilite çalışması yap-

tırmaları gerekmektedir.

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre 500 ve

üzeri hayvan kapasitesine sahip tesislerin bu alanda

yatırım yapmaları önerilmektedir. 1000 ve üzeri hay-

van kapasitesine sahip tesislerde ilk yatırım geri

dönüş süreleri 5 yıl civarında olmaktadır.

1500 büyükbaş hayvan atığı biyogaz açısından

büyük bir potansiyel içermektedir. Yapılan değerlen-

dirmede, 1 500 büyükbaş hayvandan,  günde ortala-

ma 1700 m3, yılda 612.000 m3 biyogaz ve enerji ola-

rak yılda 2880000 kW enerji elde edilmektedir.

Hayvan sayısı 100000 olduğunda yılda 40824000 m3

biyogaz ve 191872800 kW enerji elde edilmektedir.

Bunun yıllık geliri ise 38 374 560 TL olmaktadır.

Çürütücüden çıkan atıkların katı ve sıvı kısmı ayrıla-

rak farklı alanlarda değerlendirilebilir. Sıvı kısım,

direk bitki beslemesinde kullanılabilir. Katı kısımlar

ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki

yıllarda artacak olan biyogübre talebinin karşılanma-

sında kullanılabilir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hayvansal atıklar-

dan biyogaz ve biyogübre üretimi gerçekleşmesi

halinde birçok sosyal, ekonomik ve çevresel olumlu

etkiler ortaya çıkaracaktır.
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