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YEN‹ B‹R YERL‹ YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹

“B‹YOD‹ZEL”
Günümüzde, petrol, dogal gaz, kömür gibi fosil kökenli, birincil enerji kaynaklar›n›n yan› s›ra yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n enerji teknolojisinde de¤erlendirilmesi yo¤un bir ilgi konusu. Yüksek potansiyele sahip bu yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan biri de ‘biyokütle’. Hidrokarbon bileﬂikleri olan ve fosil olmayan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler biyokütle
enerji kayna¤›. Bu kaynaklardan üretilen enerjiyse “biyokütle enerjisi” olarak tan›mlan›yor. Dizel
motorlar› için biyokütle kökenli en önemli dizel motoru alternatif yak›t› “biyodizel”dir ve motorine eﬂ de¤er bir yak›tt›r. Do¤rudan veya motorin ile belli oranlarda kar›ﬂt›r›larak kullan›labilir.
Türkiye birincil enerji kaynaklar›
bak›m›ndan kendi kendine yeten bir
ülke de¤il. Ne var ki, biyoenerji potansiyeli bak›m›ndan umut verici bir konumda. Türkiye’nin al›ﬂ›lagelmiﬂ kaynaklardan enerji üretimi, ülkemizin
artan enerji talebini karﬂ›lamaktan
uzak. Petrol tüketimimizin yaklaﬂ›k
% 85‘inin d›ﬂ kaynaklara ba¤›ml› olmas› ve on sene önceki petrol fiyatlar›n›n
yaklaﬂ›k sekiz kat artmas›, sanayileﬂmekte olan ülkemizin ekonomik geliﬂmesini olumsuz yönde etkilemekte.
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Fosil yak›tlar›n yolaçt›¤› çevre felaketlerinin artmas›, global ›s›nma ve petrolün tükenecek olmas› da alternatif ve
yenilenebilir enerji kaynaklar›na olan
gereksinimi art›r›yor ve bilimadamlar›n› araﬂt›rmalara yöneltiyor.
Günümüzde dünyan›n en önemli
çevresel sorunu olarak sera etkisinden
kaynaklanan global ›s›nma gösteriliyor. Global ›s›nma, fosil yak›tlar›n yanmas› sonucu ortaya ç›kan, baﬂta CO2
sal›m› olmak üzere SOx ve NOx gibi di¤er zararl› sal›mlar›n bir sonucu. Glo-

bal ›s›nma, dünyan›n daha fazla ›s›nmas›na, buzullar›n erimesine, iklimlerin de¤iﬂmesine ve dünyan›n do¤al
dengesinin bozulmas›na neden oluyor.
Türkiye gibi enerji gereksiniminin
büyük bir k›sm›n› fosil yak›tlara ba¤l›
olarak ve yurtd›ﬂ›ndan karﬂ›layan ülkeler için enerji gereksinimi, baﬂedilmesi
gereken yaﬂamsal bir sorun. Bu nedenle sürdürülebilir ekonomik büyüme için uygun teknolojilerle, özellikle
ulusal olan yeni ve yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n kullan›ma sunulmas›n›n
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yarar› tart›ﬂ›lmaz. Enerji politikalar›nda göz önüne al›nmas› gereken temel
unsur, teknolojik ve sosyal geliﬂmeyi
destekleyecek, refah› art›racak ﬂekilde
enerji ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere ulusal, mümkün oldu¤u kadar d›ﬂa ba¤›ml› olmayan, güvenilir, sürekli, kaliteli
temiz ve ekonomik enerji türlerine yönelmek.

Biyodizel Nedir?
Nelerden, Nas›l Üretilir?
Dizel motorunun mucidi Rudolph
Diesel, 1893’te Almanya’da motorunun denemesini gerçekleﬂtirdikten
sonra 1898’te Paris Dünya Fuar›’nda
yer f›st›¤› ya¤›n› yak›t olarak kullanan
motorunu sergilemiﬂ. R. Diesel
1911’de “Bitkisel ya¤lar›n motor yak›t› olarak kullan›m›n›n tar›m›n geliﬂimine ciddi bir katk›s› olaca¤›n›” vurgulad›. 1912’de “Bitkisel ya¤lar›n motorlarda kullan›m› günümüzde önemsiz görünebilir, ancak bitkisel ya¤lar zamanla petrol ve kömür katran› kadar önem
kazanacak” demiﬂ.

Biyodizel, kanola (kolza), pamuk,
soya, aspir, ayçiçek gibi ya¤l› tohum
bitkilerinden elde edilen ya¤larla, at›k
k›zartma ya¤lar›n›n veya hayvansal
ya¤lar›n bir katalizör (NaOH veya
KOH) eﬂli¤inde k›sa zincirli bir alkolle
(metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda aç›¤a ç›kan ve yak›t olarak
kullan›lan bir ürün. Donmuﬂ ya¤ ve bal›k ya¤› gibi hayvansal ya¤lar da biyo-

dizel yak›t yap›m›nda kullan›labilir. Biyodizel, uzun zincirli ya¤ asitlerin mono alkol esteri olmas› nedeniyle “ya¤
asidi metil esteri, YAME” yada metil
esteri ad›yla tan›mlan›yor (alkol olarak
metil kullan›ld›¤›nda). Bu iﬂlemde alkol olarak metil alkol, kolay elde edilmesi, ucuz olmas›, daha iyi bir reaksiyon göstermesi, yüksek esterleﬂme
özelli¤i ve daha az miktarda kullan›lmas› nedeniyle etil alkole göre daha
çok tercih ediliyor ve bu nedenle metil
esteri ad›n› al›yor.
Bitkisel ya¤lar, motorine alternatif
olarak hiçbir iﬂlem yap›lmadan do¤rudan dizel motorlarda motorin yerine
kullan›ld›¤›ndaysa
viskozitesinin
(k›vam›n›n) çok yüksek olmas›, düﬂük
s›cakl›klarda kat›laﬂmas›, motorda supap, piston ve yanma odas›nda karbon
birikintilerine, püskürme sorunlar›na,
yak›t sistemi parçalar›n›n zarar görmesine, t›kanmalara, vuruntuya, so¤uk
havalarda ilk hareket zorluklar›na,
ya¤lama s›v›s›n›n özelli¤inin bozulmas›na, aﬂ›nmalara, egsoz gaz› ç›k›ﬂlar›nda, da büyük bir kirlili¤e neden olmaktad›r. Zarar veren bu problemlerin ortadan kald›r›lmas› için bitkisel ya¤›n
içerisindeki gliserin, sabun, nem ve di¤er kal›nt›lar›n al›narak viskozitelerinin düﬂürülmesi gerekiyor.

Biyodizel Üretim
Tesisinde ‹zlenen
Yöntem
Ya¤, k›vaml› bir ak›ﬂkan. K›vam›n,
düﬂürülmesi için kullan›lan yöntemler,
mikroemisyon, seyreltme, piroliz ve
transesterifikasyon yöntemleri olarak
say›labilir.
Bunlar›n içerisinden en çok tercih
edilen teknik, “transesterifikasyon”.

Kaynak: Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹ﬂleri ‹daresi

Transesterifikasyon yönteminde biyodizel, gliserinin ya¤ veya bitkisel ya¤dan ayr›ld›¤› transesterleﬂme ad› verilen bir kimyasal süreçle elde ediliyor.
Bu iﬂlem sonucunda iki ürün, metil esterler (biyodizelin kimyasal ad›) ve de¤erli bir yan ürün olan gliserin ortaya
ç›k›yor.

Transesterifkasyon
Yönteminde Uygulanan
‹ﬂlemler
• Paslanmaz çelik bir tankta bulunan metil alkol üzerine, miktar› titrasyonla belirlenmiﬂ kadar katalizör
(NaOH, sodyum hidroksit veya KOH,
potasyum hidroksit) eklenerek bir kar›ﬂt›r›c› ile tamamen çözününceye kadar kar›ﬂt›r›l›r. Bu kar›ﬂ›ma metoksit
denir.
• Reaktörde bulunan bitkisel ya¤
›s›t›l›p nemi at›l›r. Üzerine metoksit eklenip belli bir süre belli bir s›cakl›kta
tutulup kar›ﬂt›r›l›r. Bu s›cakl›k, reaktör
atmosfere aç›ksa metil alkolün kaynama s›cakl›¤› olan 64,7 °C’nin 5-8 °C alt›nda olmal›.
• Belli bir süre (örne¤in sekiz saat)
reaktörde so¤umaya ve çökmeye b›rak›l›r. (E¤er sistemde seperatör (ayr›ﬂt›r›c›) varsa, bekletmeden seperatörle
ayr›ﬂt›r›l›r ve dinlenme tanklar›na al›n›r.)
• Reaksiyon tamamland›ktan sonra
reaktörde biyodizel ve gliserin olmak
üzere iki temel ürün oluﬂur ve yo¤unlu¤u fazla olan gliserin a¤›rl›¤›ndan
dolay› tank›n dibine çöker. Bunlar ayr›
dinlenme ve y›kama tanklar›na al›n›rlar. Kostik fazla kullan›lm›ﬂsa, biyodizel ile gliserin aras›nda bir sabun tabakas› oluﬂur.
• Fazlar ayr›ld›ktan sonra, geri kazan›m sistemi varsa alkol geri kazan›l›r.
• Gliserinden ayr›lm›ﬂ metil ester
biyodizel, nötralize etmek, içerisindeki
Ekim 2006
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katalizör, sabun ve di¤er kal›nt›lar› almak ve pH de¤erini 7 ‘ye düﬂürmek
için ›l›k su ile, devri çok yüksek olmayan bir kar›ﬂt›r›c› ile kar›ﬂt›r›larak y›kan›r. Katalizör, y›kama ile sabun faz›na
geçer ve dibe çöker. Alttan çöken bu
k›s›m al›n›r. Y›kamaya, renk berraklaﬂ›ncaya ve pH 7’ye düﬂünceye kadar
devam edilir. ‹lk y›kama suyu süt gibi
olabilir. (Santrifüjlü sistemlerde su ve
ham biyodizel santrifüj ile kar›ﬂt›r›larak y›kama tank›na gönderilir)
• Kurutma tank›nda kurutma iﬂlemi ve vakumlama yap›l›r. Biyodizel, iﬂlem sonucunda % 99 safl›kta üretilmelidir. ‹çerisindeki su oran› en fazla
100 ppm (milyonda 100) olmal›d›r. Alkol oran› ise % 0,5’i geçmemeli. ‹ﬂlemde gliserin miktar›ysa yaklaﬂ›k % 10
civar›d›r.
• Biyodizelde su, alkol, katalizör,
sabun olursa; alkol, ani yanmaya ve
motor parçalar›n›n zarar görmesine,
piston ve supaplar›n erimesine neden
olur. NaOH, motor bileﬂenlerine zarar
verebilir. Sabun enjektör ve yak›t pompas›n›n t›kanmas›na neden olabilir.

Biyodizelin Özellikleri
Biyodizel, orta uzunlukta C16-C18
ya¤ asidi zincirlerini içeren metil veya

etil ester tipi bir yak›tt›r. Oksijene zincir yap›s›, biyodizeli petrol kökenli motorinden ay›r›r. Biyodizel, motorine
çok yak›n ›s›l de¤ere, motorinden daha
yüksek alevlenme noktas›na sahiptir.
Bu özellik, biyodizeli kullan›m-taﬂ›n›mdepolamada daha güvenli bir yak›t yapar.
Biyodizel petrol içermez; fakat saf
olarak veya her oranda petrol kökenli
dizelle kar›ﬂt›r›larak yak›t olarak kullan›labilir.
B5 : %5 Biyodizel + %95 Dizel kar›ﬂ›m›
B20 : %20 Biyodizel + %80 Dizel kar›ﬂ›m›
B50 : %50 Biyodizel + %50 Dizel kar›ﬂ›m›
B100 : %100 saf Biyodizel

• Biyodizel karanl›k, temiz, kuru,
bir ortamda depolanmal›, aﬂ›r› s›caktan
kaç›n›lmal›. Depo tank› malzemesi olarak yumuﬂak çelik, paslanmaz çelik,
florlanm›ﬂ polietilen ve florlanm›ﬂ polipropilen seçilebilir. Depoloma, taﬂ›ma
ve motor malzemelerinde baz› elastomerlerin, do¤al ve butil kauçuklar›n
kullan›m› sak›ncal›. Çünkü biyodizel
iyi bir çözücü oldu¤undan bu malzemeleri parçalamakta. B20 oran›n›n
üzerindeki kullan›mlarda, biyodizele
uyumlu Viton B tipi elastomerik malzemelerin kullan›m› öneriliyor. B100
biyodizelse, bak›r içerikli metaller (pirinç, bronz) ile kurﬂun, kalay, çinko,

Süreç Ak›m ﬁemas›
‹ﬂlemde 1 litre bitkisel ya¤ için yaklaﬂ›k
200 ml metil alkol ve katalizör olarak yaklaﬂ›k
3,5-5 gr NaOH kullan›l›r. Katalizörün konulacak optimum miktar›, titrasyon (bir çözeltiye
baﬂka bir çözeltinin azar azar aktar›lmas›yla reaksiyona girdi¤i an›n belirlenmesi) sonucunda
saptan›r. E¤er KOH kullan›lacak olursa 1,425
kat daha fazla katalizör kullan›lmal›d›r. Katalizör en az % 90 safl›kta olmal›d›r. Katalizör serbest ya¤ asitlerini nötralize etmek için gereklidir. Alkolün safl›k oran› % 99 olmal›d›r.
Serbest ya¤ asidi ve su miktar› fazlaysa, sabun oluﬂumuna ve gliserinin tam olarak ayr›lmamas› sorunlar›na neden olur. Fazla alkol, ya¤›n estere dönüﬂmesinden emin olmak için kullan›l›r. Sisteme eklenecek alkol geri kazan›m
sistemiyle ani buharlaﬂt›rma ve dam›tma yoluyla fazla alkolün % 50- 70’i geri kazan›labilir.
Hem metil alkol hem de kostik vücuda ve
gözlere temas etmemelidir. Mutlaka, maske,
koruyucu giysi ve eldiven kullan›lmal›d›r. Körlü¤e ve ölüme neden olabilir.
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YA⁄ ÇIKARMA MAK‹NASI
B‹TK‹SEL ve ATIK YA⁄ DEPOLAMA TANKLARI
F‹LTRE
REAKTÖR & AYRIﬁTIRMA TANKI
F‹LTRE
GL‹SER‹N DEPOLAMA TANKI
B‹YOD‹ZEL YIKAMA ÜN‹TES‹
B‹YOD‹ZEL DEPOLAMA TANKI
RÖGAR

galvaniz kapl› yüzeyleri çözerek tortu
oluﬂumuna neden olur. Yak›t sistemi
ve filtrelerin t›kanmas›na neden olabilir.
• Bak›r ﬂerit korozyonu (aﬂ›nma),
yak›t›n metal üzerindeki korozyon etkisini gösterir.
• Biyodizel, motorine göre % 8 daha az enerji içerir. Bu oran B20 biyodizelde %1-2 aras›na düﬂüyor. B5 biyodizeldeyse fark edilemiyor.
• Akma noktas›, dizel yak›tlarda
özellikle so¤uk havalarda önem kazan›yor. E¤er de¤eri yüksek olursa, yak›t›n ak›c›l›¤› azalacak ve motor zor çal›ﬂacakt›r. Akma noktas›, yak›t›n belirlenmiﬂ standart koﬂullar alt›nda so¤utulmas› s›ras›nda ak›c›l›¤›n›n devam etti¤i en düﬂük s›cakl›¤› ifade eder. Özellikle at›k k›zartma ya¤lar› ve hayvansal
ya¤lar çok miktarda doymuﬂ ya¤ asitleri içerirler ve daha çabuk donarlar.
• Jelleﬂme oldu¤unda filtre t›kan›r
ve pompa yeterli yak›t› basamaz. Bu
noktaya, so¤uk filtre t›kanma noktas›
denir.
• Bulutlanma noktas›, yak›t›n belirlenmiﬂ standart koﬂullar alt›nda so¤utulma s›ras›nda wax kristallerinden
oluﬂan sisin görüldü¤ü s›cakl›kt›r.
• Yo¤unluk önemli bir parametredir. Yo¤unluk düﬂük olunca, yak›t›n
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TÜB‹TAK’ta
Biyodizel
TÜB‹TAK MAM Enerji Enstitüsü taraf›ndan
Devlet Planlama Teﬂkilat› deste¤i ile yürütülmekte olan “Alternatif Motor Yak›t›: Biyodizel” projesi kapsam›nda kanola, soya ve pamuk gibi bitkisel ya¤lardan TS EN14214 standard›na uygun

tutuﬂmas› daha kolay olur. ‹ﬂlem sonunda yo¤unlu¤un yüksek ç›kmas›, biyodizelden gliserinin yeterince uzaklaﬂt›r›lamad›¤›n› gösterir.
• Biyodizelin viskozitesi (a¤dal›l›k
ölçüsü, k›vam›) mümkün oldukça düﬂük olmal›. Viskozite yüksekse enjektör ve pompada sorunlara yol açacakt›r. Enjektörler, 1,3-4,2 mm2/s viskozite için üretilirler. Viskozitenin yüksek
ç›kmas›, esterleﬂmenin tam olmad›¤›n›
gösterir.
• Karbon kal›nt›s›, transesterifikasyonun iyi gerçekleﬂti¤ini; yak›ttan sabun, gliserin ve di¤er kal›nt›lar›n ayr›ld›¤›n› gösterir.

biyodizel üretilmektedir. Bununla birlikte farkl›
hammaddelerin ya¤ asidi profiline göre üretilen
biyodizelin kalitesi belirlenmektedir. Üretim ve
saflaﬂt›rma çal›ﬂmalar›na ek olarak, sodyum metoksit üretim prosesi üzerine çal›ﬂmalar devam
etmektedir. Bu çal›ﬂmalar ile birlikte transesterifikasyon reaksiyonuna etki eden parametreler
belirlenerek optimizasyon çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirilmektedir.

• Setan say›s› yüksek olmal›. Setan
say›s›, dizel motorda, s›k›ﬂt›r›l›p ›s›t›lan
yak›t›n düzgün tutuﬂma özelli¤ini belirleyen bir say›. De¤eri yüksek olunca,
tutuﬂma gecikmesi süresi azal›yor ve
yak›t›n ani ve vuruntulu yanmas› önleniyor.
• Yak›t içerisindeki su ve kal›nt›
miktar› fazlaysa, motorda korozyona
neden olur. Enjektörleri ve pompa elemanlar›n› aﬂ›nd›r›r.
• Kükürt, motor ve çevreye büyük
zarar verir. Biyodizelde oldukça az bulunur. Biyodizelin kükürt oran› 15
ppm’i (milyonda 15 parçay›) geçmez.
• ‹yot de¤eri, yak›t›n doymam›ﬂl›k

Çal›ﬂmalar›n sonuncunda etkin kullan›ml›,
yüksek ürün safl›¤› sa¤layan, reaksiyon verimi
yüksek biyodizel üretim ve saflaﬂt›rma sistemi
geliﬂtirilmesi ve sürekli proses ile laboratuar ölçekli sistem kurulmas› hedeflenmektedir.
Ayr›ca biyodizelin yak›t analizleri için ölçüm
altyap›s› tamamlanm›ﬂt›r. TS EN 14214 ve TS EN
14213 standard›na göre yak›t analizleri gerçekleﬂtirilmektedir. Proje sonunda farkl› biyodizel/dizel kar›ﬂ›m oranlar› için araç perfomans ve
emisyon testleri de gerçekleﬂtirilecektir.
T.C Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›, ‹TÜ OTAM ve TÜB‹TAK MAM ortakl› “Ulaﬂt›rma Sektöründe Sera
Gaz› Azalt›m›” projesi kapsam›nda ise TÜB‹TAK
MAM taraf›ndan biyodizel için yanma modellenmesi gerçekleﬂtirilecektir. Biyodizel için optimum yanma koﬂullar› belirlenerek, yüksek emisyon de¤erlerinin azalt›lmas› yönünde modelleme
çal›ﬂmalar› yürütülecektir.

de¤erini verir. ‹yot de¤eri 100-120 aras›nda olmal›. Aksi halde motor ya¤›n›
polimerleﬂtirip bozabilir. Tortu oluﬂturur. Depolama problemleri de ortaya
ç›kabilir.

Biyodizelin Avantajlar›
Biyodizel C16-C18 ya¤ asidi zincirlerini içeren metil veya etil ester tipi
bir yak›tt›r. Oksijene zincir yap›s›, petrol kökenli motorinden ay›r›r. Biyodizel:
• Çevre dostudur ve eksoz gaz ç›k›ﬂlar› çok azd›r.
• Yeni istihdam alanlar› yarat›r ve
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ülke tar›m›n› kalk›nd›r›r, göçü
azalt›r.
• Yenilenebilir kaynaklardan, tar›msal ürünlerden ve
at›klardan elde edilir.
• At›k, bitkisel ve hayvansal ya¤lardan üretilir.
• Anti-toksik etkilidir.
• Biyolojik olarak h›zl› ve
kolay bozunabilir.
• Kanser yap›c› madde ve
kükürt oran› çok düﬂüktür.
• Yüksek alevlenme noktas› ile kolay depolanabilir, taﬂ›nabilir ve kullan›labilir
• Ya¤lay›c›l›k özelli¤i iyidir.
• Motor ömrünü uzatan, kurum
oluﬂturmayan bir yak›tt›r.

• Ulaﬂ›m d›ﬂ›nda Is›tma sistemleri
ve jeneratörlerde kullan›ma uygundur.
• Stratejik özelliklere sahip yerli
kaynakt›r.

• Mevcut dizel motorlar›nda tasar›m de¤iﬂikli¤i
gerektirmeden kullan›labilir. (B20)
• Is›l de¤eri motorinin
›s›l de¤erine oldukça yak›n
de¤erdedir.
• Setan say›s›n›n, motorinin setan say›s›ndan daha yüksek olmas› nedeniyle daha vuruntusuz ve dengeli yanma sa¤lar.
• Motorine yak›n, özgül
yak›t tüketimi, güç ve moment de¤erlerine sahiptir.
• Çözücü olmas› nedeniyle motoru
güç azalt›c› birikintilerden temizleme
özelli¤i vard›r.

Biyodizelin Yasal Mevzuat› ve Durumu
Biyodizel için, Avrupa Birli¤i Standard› EN
14214, Amerikan Standard› ASTM D 6751 yürürlükte bulunuyor.
Türkiye’de bitkisel, at›k ve hayvansal ya¤larlardan elde edilen biyodizel standartlar›.
1) Oto Biyodizeli - TS EN 14214
2) Yak›t Biyodizeli- TS EN 14213
EN 14214 “Otomotiv yak›tlar› - Dizel motorlar için ya¤ asidi metil esterleri (YAME) – Özellikler” 28.1.2004 tarihinde yürürlü¤e konmuﬂ,
13 ekim 2005 tarihinde, “Otomotiv Yak›tlar›-Ya¤
Asidi Metil Esterleri (YAME-Biyodizel) - Dizel Motorlar ‹çin - Gerekler ve Deney Yöntemleri” ad›yla Türkçeleﬂtirilerek TS EN 14214 standard› olarak yay›mland›. (1.1.2006 tarihinden itibaren
yürürlü¤e girdi.)
Bu standart, dizel motorlar› için %100 deriﬂimlerde otomotiv yak›t› olarak kullan›lan veya EN
590’da belirtilen özelliklere uygun dizel yak›tlara
ilave edilen ya¤ asidi metil esterlerinin (YAME)
özelliklerini ve deney yöntemlerini kaps›yor.
TS EN 14213 “Is›tma Yak›tlar› - Ya¤ Asidi
Metil Esterleri (YAME-Biyodizel)- Gerekler ve Deney Yöntemleri” standart› 27.9.2005 tarihinde
yay›mland›.
Biyodizel, 5015 Say›l› “Petrol Piyasas› Kanunu” kapsam›nda tan›mlanm›ﬂ bulunuyor. Bu kanun, 20.12. 2003 tarihli 25322 Say›l› T.C. Resmi Gazetesi'nde yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Yerli tar›m ürünlerinden üretilen biyodizel ve
etanol akaryak›t ile eﬂde¤er vergiye tabi olmaktan, Madde 2.7’de belirtildi¤i gibi ç›kar›lm›ﬂ bulunuyor. Madde 2.7 “ Akaryak›tla Harmanlanan
Ürünler: Metil tersiyer bütil eter (MTBE), Etanol
v.b. (yerli tar›m ürünlerinden denatüre üretilenler ile biyodizel hariç) akaryak›t ile eﬂde¤er vergiye tabi olan ve olacak ürünleri” ifade ediyor ve
biyodizel üretimini teﬂvik ediyor.
Kanunun yürürlü¤e girmesi sonras›nda Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu-EPDK çal›ﬂmalar›na baﬂlad› ve 17 Haziran 2004 tarihli, 25495
say›l› T.C. Resmi Gazete'de yay›nlanan “Petrol

B‹L‹M ve TEKN‹K 40 Ekim 2006

Piyasas› Lisans Yönetmeli¤i” yürürlü¤e girdi. Bu
yönetmelikte Madde 4.5'te biyodizel akaryak›t
olarak, “ Akaryak›t: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazya¤›, jet yak›t›,
motorin türleri, fuel-oil türleri ile biyodizeli..”
ﬂeklinde yer al›yor.
EPDK taraf›ndan haz›rlanan “Petrol Piyasas›na Uygulanacak Teknik Kriterler Hakk›nda Yönetmelik”se, 10.9.2004 tarihli ve 25579 Say›l›
T.C.Resmi Gazetesi'nde yay›mlanm›ﬂ bulunuyor.
Bu yönetmelikteki Madde 8'e göre, “ Saf biyodizel ve etanolün akaryak›t ile harmanlama iﬂlemini rafinerici ve da¤›t›c› lisans› sahipleri yapar.
Metil tersiyer bütil eterin harmanlama iﬂlemi sadece rafinerici lisans› sahipleri taraf›ndan yap›l›r.
Harmanlanan akaryak›t›n piyasaya sunumunda,
ulusal markerin gerekti¤i ﬂart ve seviyede bulunmas› zorunludur. Biodizel d›ﬂ›ndaki akaryak›tlar
birbirleriyle kar›ﬂt›r›lamaz. Akaryak›ta katk› maddesi ilavesi sadece rafinerici, da¤›t›c› ve ihrakiye
teslim lisans› sahiplerince yap›labilir. Da¤›t›c› lisans› sahipleri taraf›ndan akaryak›ta ilave edilecek olan marker ve katk› maddelerinin ulusal
markerin özelliklerini bozmayacak nitelikte olmas› zorunludur. Rafinerici, da¤›t›c› ve ihrakiye
teslim lisans› sahipleri, akaryak›ta ilave ettikleri
marker ve katk› maddelerinin isimleri, özellikleri
ve kullanacaklar› miktara, kullan›m amac› ve çevreye olan etkileri hakk›nda uygulamaya baﬂlamadan önce Kuruma bilgi verir” ﬂeklinde harmanlama, da¤›t›m, marker kullan›m› konular› düzenleniyor.
Madde 9 ise, “ Saf biodizel ve sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilenler hariç,
akaryak›t üretimi sadece rafinerici lisans› sahipleri taraf›ndan yap›l›r ” ifadesi ile biyodizelin üretiminde rafinerici lisans› alma zorunlulu¤u olmad›¤› belirtiliyor.
17 Kas›m 200 tarih ve 2563 say›l› resmi gazetede yay›mlanan “Petrol Piyasas›nda Ulusal Marker
Uygulamas›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”, biyodizele ulusal marker uygulamas› ka-

rarlaﬂt›r›lm›ﬂ bulunuyor. 06.04.2005 tarih ve
25778 say›l› resmi gazete yay›nlanan yönetmelikle
de ulusal marker uygulamas›n›n baﬂlang›ç tarihi
1.7.2005 olarak belirlenmiﬂ durumda.
EPDK’nun 05.01.2006 tarih ve 630/26 say›l› karar›yla;
• Biyodizel üreticilerinin iﬂleme lisans› kapsam›na dahil edilmesine ve biyodizel üreticilerine
iﬂleme lisans› verilmesine,
• Biyodizel’in ilgili ve di¤er mevzuat dahilinde teknik düzenlemelere uygun olarak üretilmesine,
• Halen faliyette olan biyodizel üreticilerinin
iﬂleme lisans› alabilmesi için kurum taraf›ndan istenecek olan bilgi ve belgeler ile birlikte
28.02.2006 tarihine kadar EPDK’ya lisans baﬂvurusu yapmalar›na karar verilmiﬂ bulunuyor.
2006 Nisan ay› baﬂ›nda Resmi Gazete'de yay›mlanan, Gelir Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun'da de¤iﬂiklik yapan kanunla, biyodizele litre baﬂ›na 0,6498
YTL tutar›nda ÖTV koyma yetkisini bakanlar kuruluna verilmiﬂ bulunuyor. ﬁu an litrede 65 kuruﬂ ÖTV uygulanmakta. Ancak, yerli bitkisel ya¤lardan üretilen biyodizel için mevcut ÖTV’nin kald›r›lmas› çal›ﬂmalar› sürdürülüyor.
Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulunun
05/01/2006 tarihli ve 630/26 say›l› Karar›yla
biyodizel üreticilerinin Kurumumuzdan iﬂleme lisans› almadan biyodizel üretemeyecekleri, ancak
15/06/2006 tarihli ve 788/122 say›l› Karar› ile
de 28/02/2006 tarihine kadar lisans almak üzere baﬂvuruda bulunmuﬂ ve lisans almas› Kurul
Karar› ile uygun bulunan biyodizel üreticilerinin
üretimlerine devam etmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂ bulunuyor. Durumlar› söz konusu Kurul Kararlar›na
uymayanlarla, kendi ihtiyaçlar› için üretim yapanlar ve fason üretim yapt›ranlar da dahil olmak
üzere isim veya unvanlar›, “Biyodizel üretimi için
uygun bulunanlar” listesinde yer almayan gerçek
veya tüzel kiﬂilerin, üretim faaliyetlerini durdurmas› gerekiyor..

biyodizel
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Motorlarda Kullan›m›
ve Emisyona Etkileri
Saf biyodizel (B100) ve motorin-biyodizel kar›ﬂ›mlar›, dizel motorlarda
herhangi bir de¤iﬂtirme iﬂlemine gerek kalmadan çok küçük ayarlamalarla kullan›labilir. B20 biyodizel kar›ﬂ›m›na kadar hiçbir de¤iﬂiklik yapmaya
gerek yok.
B100 biyodizel kullan›lmadan önce mutlaka tank temizlenmeli ve yeni
bir filtre tak›lmal›. Dizel araçta ilk defa biyodizel kullan›lacaksa, hemen
B100 ile baﬂlanmamal›. Öncelikle B5,
B20, ve B50 baﬂlanmal›. Aksi halde
saf biyodizel, yukar›da say›lan malzeme ve kurumlar› çözer ve filtrenin t›kanmas›na, yak›t sisteminin zorlanmas›na ve motorun durmas›na neden
olur.
B100 biyodizelde oksijen % 11
a¤›rl›k olarak vard›r. Oksijen oran›n›n
biyodizelde fazla olmas›, yanmay› kaliteleﬂtirir. Daha az CO, HC, PM, ç›kmas›na neden olur.
B20 biyodizelde PM ve HC azald›¤›ndan, zehirli hava at›klar› % 20-%40
azal›yor ve bunun sonucunda kanser
ve di¤er hastal›klar azal›yor.
B100 biyodizelde hava toksitleri %
90 azal›yor.
B100 biyodizel ASTM standartlar›na göre ULSD (% 15 ppm’den (milyonda 15 parçadan) daha az kükürt
içeren dizel yak›t›) durumunda. (ABD
Enerji Bakanl›¤›)
B100 biyodizelde %12-15 aras›
NOx art›ﬂ› olmakta. Egsoz emisyonu
aç›s›ndan en kötü özelli¤i bu. Bu
olumsuzluk EGR, Katalitik konvertör
ve di¤er baz› yard›mc› sistemlerle en
aza indirilmekte. En fazla NOx art›ﬂ›
soya ya¤› metil esterinde görülüyor.
Boyler ve ›s›t›c›larda yak›t olarak
biyodizel kullan›ld›¤›nda NOx ve SOx
yaklaﬂ›k % 20 azal›yor.
Emisyonlar
CO: Karbonmonoksit
PM: Partikül Madde
HF: Hidroflorik Asit
SOx : Kükürt Oksitler
CH4 : Metan
NOx : Azot Oksitler
HCl: Hidroklorik Asit
HC: Hidrokarbonlar

B20
-6.90%
-6.48%
-3.10%
-1.61%
-0.51%
2.67%
2.71%
7.19%

B100
-34.50%
-32.41%
-15.51%
-8.03%
-2.57%
13.35%
13.54%
35.96%

Biyomotorin ve motorinin emisyonlar›n›n (Life Cycle Emissions) karﬂ›laﬂt›r›lmas›. (Filiz Karaosmano¤lu)
Yak›t/hava kar›ﬂ›m›n› ateﬂlemek
için bir k›v›lc›m kullanan benzinli motorlar›n tersine dizel motorlarda s›cak
havay› ateﬂlemek için bas›nçla püskürtülen yak›t kullan›l›r. Bu basit iﬂlem
sayesinde de dizel motorlar daha yo¤un yak›tlarla çal›ﬂabilir. Biyodizel kesinlikle benzinle kar›ﬂt›r›l›p kullan›lmamal›.

Sonuç
Günümüzde yak›tlar›n önemli bir
miktar› içten yanmal› motorlarda kullan›l›yor. Bu nedenle çal›ﬂmalarda önemli
yer tutacak konulardan birinin de yeni
ve yenilenebilir yak›tlar oldu¤u aç›k. Ayr›ca bu yak›tlar çevreci yak›tlar olmal›.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bir tar›m ülkesi
olan Türkiye’de yüksek potansiyeli bulunan bitkisel ya¤lar, ulusal kaynaklar
kullan›larak üretilebilecek ve kullan›labilinecek yak›tlar. Bu yüzden biyodizel,
Türkiye’nin enerji, çevre, iﬂsizlik, istihdam ve d›ﬂa ba¤›ml›l›k sorunlar›na yard›mc› olabilecek potansiyele sahip bir
yak›t olarak görülüyor.
Biyodizel üretimi, verimsiz ya da
üretim d›ﬂ› kalan topraklar›n da de¤erlendirilmesine kap› aç›yor. Örne¤in,
GAP bölgesinde 1,7 milyon hektar tar›m arazisi boﬂ durmakta ve sulanmas›
planlanmakta. Yaln›zca burada kanola
üretiminden 1,5 milyon ton biyodizel
üretilebilece¤i hesaplan›yor. Türkiye’nin 2005 y›l› motorin tüketiminin
yaklaﬂ›k 10 milyon ton oldu¤u düﬂünülürse, biyodizelin ne kadar önem
arz etti¤i aç›kça görülebilir. Bir zamanlar enerji darbo¤az›nda olan Brezilya,
uygulad›¤› do¤ru tar›m politika ve
stratejileriyle bugün dünyan›n en büyük ”biyoetanol” üreticisi durumuna
gelmiﬂ durumda. Ayr›ca, dünya enerji

politikalar› büyük ölçüde de¤iﬂmekte.
Avrupa Birli¤i ülkeleri baﬂta olmak
üzere tüm dünya, alternatif yenilenebilir kaynaklar› oluﬂturma ve kullanma
kapsam›n da çevreyi korumaya yönelik çeﬂitli uluslararas› antlaﬂmalar› kabul etmiﬂ ve verimli ulusal enerji politikalar› ve düzenlemeleri oluﬂturdu..
Buna örnek olarak Avrupa Birli¤i, motorine, 2006 y›l›nda % 2,75 , 2007 y›l›nda % 3,5 , 2008 y›l›nda % 4,25 ,
2009 y›l›nda % 5,0 , 2010 y›l›nda %
5,75 biyodizel kar›ﬂt›rma zorunlulu¤u
getirmiﬂ bulunuyor. Biyoyak›t kullan›m›n›n 2020 y›l›nda % 20 oran›na ç›kar›lmas› planlan›yor.
Bu durumda, gerekli önlemler al›nmaz, do¤ru tar›m politikas› ve stratejiler
geliﬂtirmezse, Türkiye biyodizel ithal etme durumunda kalabilir. Bu gerçekler
›ﬂ›¤›nda Türkiye do¤ru politika ve bilimsel çal›ﬂmalarla ileride hem kendi ihtiyac›n› karﬂ›lay›p d›ﬂa ve fosil yak›ta ba¤›ml›l›ktan kurtulabilir hem de ucuz iﬂ gücü
ile Avrupa’n›n biyodizel ihtiyac›n› karﬂ›layarak, tar›m arazilerini verimli hale
getirip bitkisel ya¤ aç›¤›n› kapatabilir ve
istihdam sa¤layabilir.
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