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Özet

Biyokütle yenilenebilir, çevre dostu, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimi için önemli, ısı, güç ve
alternatif motor yakıtı üretimi için uygun, stratejik bir enerji kaynağıdır. Enerji teknolojisinde en
büyük kaynak teknik potansiyeline sahip sıvı-katı-gaz biyoyakıtlar, giderek artan bir gelişim profili
göstermektedir. Bu çalışmada biyoyakıt teknolojisi genel bir bakışla tanıtılmakta ve İstanbul Teknik
Üniversitesi çalışmaları örneklenerek, üniversitemiz potansiyeli sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, biyoyakıt, biyodizel, biyoetanol, biyogaz, biyo-oil, odun kömürü,
biyobiriket, esterifikasyon, piroliz.

Biofuels technologie and ITU investigations

Extended Abstract

Biomass is a renewable, environmentally friendly and strategic energy source, with high importance for the
social-economic developments of countries and well suited for the heat-power and alternative engine
fuels.Having the upmost technical potential as an energy source, liquid-solid-gas biofuels demonstrate the
greatest promise for development.In this study, biofuels technology is introduced in general aspects, and the
specific studies performed at Istanbul Technical University are presented with examples.

Keywords: Biomass, biqfuel, biodiesel, bioethanol, biogas, bio-oil, wood charcoal, biobriquette
esterification, pyrolysis.
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Giriş
Günlük yaşam ve endüstri dünyası için temel girdilerden biri enerjidir. İnsanoğlu varlığından bu
yana enerji ihtiyacını karşılamak üzere yeryüzü kaynaklarını kullanmıştır. İlk çağlarda insanoğlu,
kendi bedeninde ve hayvanlarda beslenme ile edinilen kimyasal enerjiyi ısı ve mekanik enerji
olarak kullandı. Kölelik döneminde insan bedeni, ardından odun (ısınma, pişirme ve aydınlatma
için), rüzgar-su (değirmenler) enerji kaynağı olarak kullanıldı. Odun kömürü ve odundan çeşitli
kimyasalların üretimi uzun süre önemini korudu.

Kömürün Kraliçe I. Elizabeth zamanında Küçük Britanya Adaların'da keşfinin ardından yoğun
kullanımı oldu ve "Endüstri Devrimi" sonrasında doğrudan ve dönüşüm ürünleri ile yakıt ve
kimyasal madde üretimi için ilkel madde olarak kullanımı arttı. Amerika'da 1800'lerde petrol
keşfedildi ve petrol rafînasyon teknolojisi gelişimi ile endüstri çağmda kömür ve petrol rekabet
içinde kullanıldı. İçten yanmalı motorların keşfi petrol kökenli yakıtları öne çıkarırken doğalgaz da
önemli bir yer kazandı. Bu gelişim paralelinde, enerji devirleri "Odun, Kömür, Petrol-Gaz
Devirleri" olarak sınıflanmakta, ancak bu devirler arasında çok kesin ayrımların olmadığı kabul
görmektedir. Enerji kullanımında nükleer enerji 70'li yıllarda öne çıktı; 9O'lı yıllarda ise, yeni enerji
kaynaklan giderek artan uygulamaları ile önem kazandı. Günümüzde 2000'li yılların yakıtları
olarak mevcut fosil kaynaklan ve alternatif enerji kaynaklarını etkin-temiz teknolojilerle kullanım
enerji teknolojisinin temel amacıdır (Karaosmanoğlu 2006).

Yenilenebilir (Yeni-Temiz-Tükenmez-Alternatif) Enerji Kaynaklan:
• Güneş
• Rüzgar

• Biyokütle
• Su Gücü (hidrolik enerji, jeotermal enerji, deniz enerjisi (dalga enerjisi, sıcaklık gradyent

enerjisi, akıntı enerjisi ve gel-git enerjisi)) şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya enerji talebi içindeki gelecekteki konumlan Şekil l 'de
verilmektedir. Şekilden görüldüğü gibi, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan çalışmaya
göre, 2000-2030 yılları arasında fosil enerji kaynaklarının payının % 85, petrol ve doğalgazm
payının ise %60 seviyelerinde olacağı öngörülmektedir .Yenilenebilir enerji payı % 15 düzeyinde
olacakta-. Bir başka deyişle fosil-yenilenebilir enerji birlikte, fosil enerji büyük payı ile yan yana
bulunacakta-. Yenilenebilir enerjinin payı, kaynakları zengin ve hızla programlarım uygulamaya alan
ülkelerde daha yüksek oranlara ulaşabilir.Yenilenebilir enerji kaynaklan içinde en büyük teknik
potansiyele, biyokütle sahiptir ve biyoyakıt teknolojisi kapsamında, bu kaynaklar doğrudan veya
dönüşüm ürünleri ile değerlendirilebilmektedir.
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Hammaddeleri bitkisel ve hayvansal kökenli, yenilencbilen kaynaklar olan; bazı istisnalar hariç
genellikle sentetikleri, toksinleri ya da diğer bir deyişle çevreye zarar veren maddeleri içermeyen,
gıda ve yem dışındaki ürünler, "Biyokökenli Endüstriyel Ürünler" olarak tanımlanmaktadır.
Biyokökenli ürün fotosentez kaynaklıdır; bitkiler fotosentez ile yaşayan-canlı karbonu (biyolojik
karbon) depolarlar. Canlı karbondan biyoteknolojı ile yeşil ürünlerin eldesi, endüstrinin üzerinde
en çok araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapılan, hızla büyüyen alanıdır. İnsanoğlunun
kullandığı en eski biyokökenli ürün hint tohumu yağı (castorbean oil) olup, Mısırlılar bu bitkisel
yağı lambalarda aydınlatma yakıtı olarak kullanmışlardır. Bir başka deyişle, bilinen en eski
alternatif sıvı yakıt hint tohumu yağıdır.

Biyokökenli endüstriyel ürün teknolojisi 60'lı yıllarda "Yeşil Devrim" tanımlaması ile belirgin
etkisini göstermeye başlamıştır. Biyokökenli bir ürününün biyokökenli madde içeriği, su ve
inorganik maddeler hariç %90 veya üzeri miktarlarında olmalıdır. Biyokökenli endüstriyel ürünler;
Biyomalzemeler, Biyoyakıtlar ve Biyokimyasallar olarak sınıflandırılmaktadır. Şekil 2'de
biyokökenli endüstriyel ürünlerin sınıflandırması sunulmaktadır. Şekilden görüldüğü gibi,
biyoürünler endüstrinin her alanına alternatifler sunmaktadır ve biyoürünler yakıt ve ilgili
sektörlerine (otomotiv, yağlama yağı gibi) girdi sağlayacak niteliktedir. 21. Yüzyıl "Biyoteknoloji
Yüzyılı" olarak çeşitli çevrelerce tanımlanmakta ve biyorafıne uygulamaları kapsamında
biyoürünlerin ve böylece biyoyakıtların giderek artan oranlarda yaşamımızda yer alacağı
öngörülmektedir (Karaosmanoğlu, 2005a). Bu çalışmada, ana hatları ile biyoyakıt teknolojisinin
tanıtılması ve konuya ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan çalışmalara örnekler
verilerek, bu konuda üniversitemizin Ar-Ge ve Endüstriyel Hizmet potansiyelinin ortaya konulması
hedeflenmiştir.

Biyokütle Enerji Teknolojisi
Ana bileşenleri karbo-hidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler "Biyokütle
Enerji Kaynağı", bu kaynaklardan üretilen enerji ise "Biyokütle Enerjisi" olarak tanımlanmaktadır.
Bitkisel biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla doğrudan kimyasal enerjiye
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dönüştürerek depolanması sonucu oluşmaktadır. Fotosentez ile enerji içeriği yaklaşık olarak 3x10 2 1

J/yıl olan organik madde oluşmaktadır. Bu değer dünya enerji tüketiminin 10 katı enerjiye karşılık
gelmektedir.

Biyokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum
bitkileri (ayçiçek, kolza, soya, aspir, pamuk, v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır,
pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum,vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman,
kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilmektedir.
Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu,
elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır. Biyokütle
doğrudan yakılarak veya çeşitli süreçlerle yakıt kalitesi arttırılıp, mevcut yakıtlara eşdeğer
özelliklerde alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar)
üretilerek enerji teknolojisinde değerlendirilmektedir. Biyokütleden; fiziksel süreçler (boyut
küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtrasyon, ekstraksiyon ve biriketleme) ve dönüşüm süreçleri
(biyokimyasal ve termokimyasal süreçler) ile pek çok sıvı, katı veya gaz biyoyakıt elde
edilmektedir (Karaosmanoğlu,2006).
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Şekil 3'te biyokütle kaynaklan, biyokütle dönüşüm süreçleri ve biyoyakıtlar gösterilmektedir.
Biyoyakıtlar içinde ticari uygulamada başanyı yakalamış yakıtlar sırası ile; biyodizel (biyomotorin),
biyoetanol, biyogaz ve odun kömürüdür. Biyokütleden gaza, gazdan sıvı ürüne geçilerek
(Biyokütleden Sıvı Yakıt Üretimi: BTL) biyoyakıt üretimi de giderek artan endüstriyel uygulamaya
sahip teknolojilerdir. Biyoyakıtlar enerji sektöründe; ısı-soğuk, elektrik (biyoelektrik) eldesinde ve
alternatif motor yakıtı olarak değerlendirilmektedir. Biyokütleden ısı ve/veya elektrik yakma
(geleneksel ve endüstriyel yöntemler) ve dolaylı yakma yöntemleri ile elde edilmektedir.
Biyobiriket, biyopelet, biyo-oil ve biyogaz gibi yakıtlardan ısı ve/veya elektrik eldesi
mümkündür.Biyokütle tek başına veya kömür ile birlikte yakıt olarak kullanılabilir. Maliyeti düşük
"Biyokütle-Kömür Birlikte Doğrudan Yakma Teknolojisi" en çok tercih edilmektedir. "Dolaylı
Biyokütle-Kömür Yakma Teknolojisi" ile biyokütle önce gazlaştırılmakta (Biyokütleden Gaz Yakıt
Üretimi:BTG), gaz ürün temizlenip, yakılarak biyoelektrik üretilmektedir. Ayrıca biyokütle
doğrudan veya dönüşüm ürünlerinin kullanımı ile kojenerasyon teknolojisinde
değerlendirilebilmektedir. Dünya güç üretimi için yenilenebilir enerji kullanımında, biyokütle
enerjisinin payı Tablo l 'de verilmektedir. 2004 yılında yenilenebilir enerji kaynaklı dünya güç
üretimi 160 GW değeri ile toplam dünya gücünün %4'üne ulaşmıştır. Bu değerin 39 GW'ı
biyokütle kaynaklıdır. Aynı yıl, biyokütle sıcak su ile evsel ısınmada 220 GWth değerinde (Bkz
Tablo 2) kullanılmıştır.

Biyokütleden ısı-elektrik üretiminde Avrupa'da başı çeken ülkeler Avusturya, Finlandiya, Almanya
ve İngiltere'dir.Çin, Meksika, Brezilya, Rusya, ABD'de de biyoelektrik giderek artan oranlarda
kuIIamlmaktadır.Örneğin ABD'de 8000 MWe kapasite kullanımda iken, Fransa birincil enerji
tüketiminin %2'sini odunun yakılması ile sağlamaktadır. AB hesaplamalarına göre; 11 Kişilik Yeni
İstihdam/MW değeri ortaya konulmuştur.Biyoelektrik üretimi için değerlendirilebilecek atık ve
enerji ormancılığı potansiyeli ülkemizde mevcuttur. 2003 genel enerji dengesi içinde 14991 bin ton
odun, 5439 bin ton hayvansal-bitkisel artık arzı yer almıştır.Ayrıca ortalama değerlerle yılda 15
Milyon Ton evsel atık, 20 milyon ton belediye atığı oluşmaktadır. Bu kaynakların doğrudan veya
Türk kömürleri ile beraber biyoelektrik üretimi için değerlendirilmesi ülkemiz için büyük kazanç
olacaktır. Yasal zemini hazır bu konu, özellikle yerel yönetimlerimiz için pek çok öncelik, kolaylık
ve gelir avantaj lan arz etmektedir.

Motor biyoyakıtları otomotiv endüstrisi için büyük önem taşımaktadır. Esnek yakıtlı taşıtlarda
kullanılabilecek biyoyakıtlanbitkisel yağlar, biyodizel, biyoetanol, biyometanol, biyogaz,
biyohidrojen, Fischer-Tropsch motorini ve Fischer-Tropsch benzinidir.Uygulamada biyodizel ve
biyoetanol önde yer almaktadır. 1. Nesil Biyoyakıtlar (Biyodizel ve Biyoetanol) 2004 dünya üretimi
33.2 Milyar Litre (Dünya benzin tüketiminin yaklaşık %3'ü) şeklindedir. Brezilya biyoetanol,
Almanya ise, biyodizel üretiminde lider ülkelerdir (Karaosmanoğlu 2006).

Yakıt alkolü metil alkol ve etil alkolü kapsayan bir tanımlama olmasına karşın, yaygın olarak bu
isim biyokütle kaynaklarından elde edilen etil alkol (biyoetanol) için kullanılmaktadır. Biyoetanol
şekerli ve nişastalı bitkilerin fermentasyonu veya selülozik kaynaklann asidik hidrolizi ile
üretilmektedir. Şeker pancarı, şeker kamışı, buğday, mısır, patates, sap-saman-kabuk gibi odunsu
atık veya artıklar ile odun biyoetanol üretiminde kullanılabilir. Şeker üretimi yan ürünü melas da
önemli bir alkol hammaddesidir.
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Çizelge 1. Dünya Yemlenebilir Enerji Kullanımı(2004 Yılı).

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Küçük Hidroelektrik Santral
Rüzgar Türbünü
Biyokütle Enerjisi
Jeotermal Enerji
Şebeke Dışı Güneş Kollektörleri
Şebekeye Bağlı Güneş Kollektörleri
Güneşten Isı Eldesi
Okyanus Gel-git Enerjisi
Toplam

Güç Üretimi, GW

61
48
39
8.9
2.2
1.8
0.4
0.3
160

Çizelge 2. Dünya Sıcak Su İle Evsel Isınma Değerleri (2004 Yılı).

Sıcak Su Evsel Kullanımı

Jeotermal Enerji İle Doğrudan Isıtma
Güneş Kollektörü
Biyokütle Enerjisi
Jeotermal Isı Pompaları
Güneş Enerjisi Kullanan Ev Sayısı
Jeotermal Enerji Kullanan Ev Sayısı

Değerler

13GWth
77 GWth

220 GWth
15 GWth

40 Milyon
2 Milyon

Biyoetanolün motor yakıtı olarak tarihçesi içten yanmalı motorların tarihi kadar eskidir.N.A. Otto
1897'de motor çalışmalarında alkol kullanmış, Henry Ford tasarım çalışmalarında alkollerin de
yanmasını dikkate almıştır. Konuya ilişkin bilimsel çalışmalar İkinci Dünya Savaşı yıllarından
başlayarak yoğunlaşmıştır. Ülkemizde ilk kez 1931 Ziraat Kongresi'nde yakıt alkolü gündeme
gelmiş, 1936'da M.K. Atatürk'ün hazırlattığı 2. Beş Yıllık Kalkınma Planında 23. bölüm sentetik
benzin endüstrisine ayrılmıştır. Bu plan yakıtların ithalat ile sağlanmamasını, ülke kaynaklarından
yakıt üretimi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yalın gerçek halen karşımızdadır. Atatürk'ün
ölümü, ardından savaş, planın uygulanmasını engellemiştir. 1942 yılında ordumuzda kullanılan
benzine % 20 oranında biyoetanol katılmıştır.Yakıt alkolü konusu petrol krizleri ardından, dünya
genelinde patlama göstermiş ve ülkeler enerji Ar-Ge ve uygulamalarına hızla alkolleri almıştır. Bu
sırada Türkiye'de alkol üretimi ve satışı 4250 sayılı yasa gereği devlet denetimi altında idi ve Tekel
Genel Müdürlüğü ülke alkol ihtiyacını karşılıyordu. 12 Ağustos 1978 tarihinde zamanın Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Orhan Alp benzine % 20 oranında alkol katılması ile ilgili olarak yaptığı
açıklamada, "Alkol karıştırılmış benzin, otomobillerdeki motorlarda daha iyi sonuç vermektedir. Bu
benzim kullanacak taşıtların motorlarında herhangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç yoktur"
şeklinde beyanat vermiştir. Kriz ardından Türkiye Şeker Fabrikaları "Yakıt Amaçlı Alkol Üretimi"
projesini yatırım planına almış ve yakıt alkolü fabrikalarının kurulması, mevcut fabrikalarda da
kapasite artırım çalışmaları başlatılmıştır.Ancak bu çabalar sürdürülememiştir. Sürekli
planlamalarımız dahilinde olan bu konu ülkemizde sadece bilimsel çalışmalarla, pek çok ülkede
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ise, başarılı uygulamalar ve artan pazar payı ile 2000'li yıllara ulaşmıştır.2001 yılında Tütün, Tütün
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri TEKEL A.Ş. kurularak özelleştirme çalışmaları başlamış ve
kamu hisseleri özel girişime açılmıştır.3 Ocak 2002 tarihli ve 4733 Sayılı kanun ile de T.C. Tütün,
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu- TAPDK kurulmuştur. TAPDK
ülkemizdeki alkol üretimi-kullanımı ve satışı için tüm esasları düzenlemekte ve denetlemektedir.
İçecek alkolü üretimi özelleştirilmiştir.TARKIM-Tanmsal Kimya Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş.
yakıt alkolü üretim lisansına sahip, girdisi buğday ve mısır olan 30 000 m3/yıl kapasiteye sahip ilk
üreticimizdir.
Biyoetanol yakıt teknolojisinde:

• Alternatif motor yakıtı
• Yakıt hücresi yakıtı ve
• Biyodizel üretimi girdisi olarak değerlendirilmektedir.

Biyoetanol alternatif motor yakıtı olarak:
• Benzin katkı maddesi
• Motorin katkı maddesi
• Benzinle harmanlanabilir bileşen
• Motorinle harmanlanabilir bileşen ve
• Doğrudan motor yakıtı seçenekleri ile kullanılabilir.

Günümüzde yaygın kullanımda olan yakıt alkolü kökenli alternatif yakıtlar:
• Gasohol : % 10 alkol+ % 90 benzin karışımı
• E25 : % 25 alkol+ % 75 benzin karışımı
• E85 : % 85 alkol+ % 15 benzin karışımı
• Diesohol (E-Dizel,Oksi-Motorin) : En fazla % 15 oranında alkol içeren motorin'dir.

Yakıt alkolü konusunda ASTM D 4806-Denatüre Alkol Özellikleri ve ASTM D 5798 Yakıt Alkolü
Özellikleri adlı Amerikan standartları mevcuttur. Avrupa Birliği'nde "Center for European
Normalization (CEN) TC Ethanol Task Force" standart hazırlama çalışmalarını halen
sürdürmektedir. ABD, Avustralya, Fransa, İsveç, Brezilya, Hindistan, Tayland başarılı yakıt alkolü
uygulamalarının olduğu ülkelere örnek verilebilir.

Biyodizel; yağlardan üretilen, monoalkil esterlerinin karışımı olan alternatif Diesel motoru yakıtıdır.
Ülkemizde Diesel motoru yakıtları için motorin TSE adı mevcuttur; bu nedenle bitkisel yağ asitleri
metil esterleri karışımı biyodizel için "Biyomotorin" adlandırılmasının da kullanımı uygundur.
Oksijene zincir yapısı biyodizeli, petrol kökenli motorinden ayırır.

Diesel motorunun mucidi Rudolf Diesel (1858-1913) ilk kez, 10 Ağustos 1893'te Ausburg-
Almanya'da motorunun denemesini gerçekleştirmiş ve ardından 1898 yılında Paris Dünya
Fuarında yer fıstığı yağım yakıt olarak kullanan motorunu sergilemiştir. İlk biyodizel üretimi 1988
yılında, 500 ton/yıl kapasite ile bir çiftçi kooperatifince, ilk endüstriyel ölçekteki biyodizel üretimi
de 10 000 ton/yıl kapasite ile Avusturya'da gerçekleştirildi. 199O'lı yıllardan itibaren biyodizel
dünya üretimi artarak ilerlemektedir.

Biyodizel üretiminde Esterleşme Teknolojisi kullanılmaktadır. Kimya endüstrisi 1853 yılından beri
ester üretimini bilmektedir; önemli olan motor biyoyakıtı standart kalitesine uygun ürün eldesini
gerçekleştirmektir.Üretim teknolojisinde zorluk bulunmamaktadır. Üretimdeki en önemli nokta
biyodizelin saflık derecesidir. Biyodizel üretimi için ülkemizde teknolojik bilgi yetersizliği ya da
başka herhangi bir sorun da yoktur. Yağ teknolojisi endüstrimizin başarılı alanlarından biridir.
Biyodizel ester yapıya sahip, önemli bir yağ kimyasalıdır. Kimya endüstrisinin pek çok alanında
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olduğu gibi, biyodizel üretimi için küçük veya büyük kapasiteli tesisler, uygun teknoloji seçimi,
yerli veya yabancı projelendirme ile kolaylıkla işletmeye alınabilir.Yatırımcıların isterlerse
ulaşabilecekleri çok sayıda know-how ve patent de vardır. Biyodizel sektörü çiftçimizden büyük
yatırımcılara uzanan geniş bir yelpazede, herkese açık bir girişim alanıdır. Biyodizel üretiminde
kullanılabilecek yağ kaynakları:

• Bitkisel Yağlar: Ayçiçek, Soya, Kolza, Aspir, Pamuk, Palm Yağlan
• Geri Kazanım Yağları:Bitkisel Yağ Endüstrisi Yan Ürünleri (Soapstock, Hurda Yağı)
• Şehirsel ve Endüstriyel Atık Kökenli Geri Kazanım Yağları: Kahverengi Gres, Siyah

Gres
• Hayvansal Yağlar : Don Yağlan, Balık Yağlan ve Kanatlı Yağlan
• Atık Bitkisel Yağlar: Kullanılmış Yemeklik Yağlar: San Gres

Biyodizel; motorin, jet yakıtı, gaz yağı, fuel oil içindeki hacim yüzdesi miktarına (X) göre; BX
şeklindeki adlandınlma ile yakıt pazarında bulunmaktadır.Biyodizel alternatif motorin olarak:

• Motorin katkı maddesi (B1,B2,B5)
• Motorin ile harmanlanarak (B20, B50, B80, vb)
• Doğrudan motor biyoyakıtı (B100) şeklinde kara ve deniz taşıtlarında, iş makinalannda,

türbinlerde, jeneratörlerde ve ısıtma sistemlerinde kullanılabilir.

Standart özelliklere sahip biyodizel bir taşıtta ancak, taşıt kullanım kılavuzundaki yakıt
yönergelerine ve garanti kapsamlarına uyularak kullanılabilir. Biyodizel için ASTM D 6751
Amerikan ile EN 14213 ve EN 14214 Avrupa Birliği standartlan yürürlüktedir. Ülkemizde de EN
standardına göre hazırlanan TS standartlan yürürlüktedir.Türkiye'de küçük ve orta kapasiteli
fabrikalarda biyodizel üretimi yapılmakta ve büyük kapasiteli tesis kurulum çalışmalan da
sürdürülmektedir (Karaosmanoğlu, 2005b).

Biyoyakıtlar, Türkiye ve AB
Biyoyakıtlar AB uygulamalarında güç üretimi ve temiz motor yakıtlan yönergeleri açısından önem
taşımaktadır. Avrupa Birliği Eylül 2001 tarihinde, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi
yönergesini {COM 2001/77/EC) kabul etti. Bu yönerge kapsamında:

• 2010 yılında elektrik enerjisinin %22'sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması
• Yeşil elektrik üretiminin artması ile, 2010 yılında toplam enerji üretimi içinde yenilenebilir

enerji kaynaklan payının %12'ye ulaştırılması
• Yeşil elektrik üretiminin artması ile, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve Kyoto

Protokolu'na uyumun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Türkiye bu yönergeye uyacağını, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye
Ulusal Programı'nda beyan etmiştir.Ulusal Program'ın uygulanması için yasal çalışmalar
yürütülmüş ve halen sürdürülmektedir. "Yenilenebilir Enerji Kaynaklannın (YEK) Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun"; yaygın ismi ile Yemlenebilir Enerji Kanunu, 10 Mayıs
2005 tarihinde TBMM'de kabul edildi. Kanun, yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması,
bu kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımına
ilişkin usul ve esaslan kapsamaktadır. Bu kapsamda, güneş, rüzgar, biyokütle ve su
kaynaklanmızdan lisanslı elektrik üreten, iç ve uluslararası piyasalarda alım-satım-takip
yapabilecek, EPDK tarafından verilecek "Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi-YEK Belgesi" sahibi
tüzel kişiler, temiz-yeşil elektrik üretim miktarlarını, ETKB projeksiyonlan çerçevesinde
belirleyecek ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler de EPDK tarafından yayınlanan
miktarlarda yeşil elektrik satın alacaklardır. Kanun ile, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik
üretecek (En fazla 1000 kW)gerçek ve tüzel kişiler için, DSİ ve EİE'den bedelsiz etüd-proje-
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planlama gibi hizmetleri alma desteği ve Bakanlar Kurulu karan ile teşviklerden yararlanabilme
olanağı doğmuştur. Bu destek ve teşvik uygulamasının tarımsal alanlarımızda, yerinde üretim-
kullamm amaçlı olarak, yörenin biyokütle kaynaklarına dayalı planlaması, biyokütlenin diğer temiz
kaynaklarla birlikte değerlendirilmesi, istihdam oluşması-üretim artışı-enerji maliyeti azalması gibi
etkilerle ülke ekonomimizi pozitif etkileyecektir. Atıkların ve biyogazın kojenerasyonda kullanımı
ülkemiz için önemli bir seçenektir.

tçten yanmalı motorlarda mevcut tasarımlarında değişiklik gerekmeksizin AB uygulamalarında
2005-2010 döneminde uygulamada olacak motor biyoyakıtlan, biyoetanol olarak belirlenmiştir.
Biyoyakıt endüstriyel üretiminin gelişiminin ardından, 2010 sonrasında biyohidrojen, biyogaz,
biyodimetileter, biyoetiltersiyerbutileter, biyometanol ve bitkisel yağlar da uygulamada olacaktır.
AB Yeşil Kitap Yönergesi kapsamında 2020 yılında kara taşımacılığında %20 oranında alternatif
motor yakıtlarının kullanımı hedefi strateji olarak verilmektedir. 2003/30/EC nolu ve 8 Mayıs
2003 tarihli "Taşıtlarda Kullanılacak Biyoyakıtlar ve Diğer Yenilenebilir Yakıtlar" adlı AB
yönergesinde ise, alternatif motor yakıtlarının 31 Aralık 2005'ten itibaren en az %2 oranında, 31
Aralık 2010 tarihinden sonra ise, en az %5.75 oranında pazarda bulunması gerekliliği
belirtilmektedir. Ülkeler ulusal planlamalanndaki hedeflerini de dikkate alarak uygulamalarını
sürdürmektedirler.AB'ye aday ülke Türkiye bu gelişmeleri yakından izlemektedir.Ülkemizde çok
uluslu otomotiv firmalarınca üretilen veya ithal edilen taşıtlar kullanımdadır. Benzer şekilde
ülkemizde çok uluslu veya yerli petrol firmalarının ürünü motor yakıtları pazardadır. Türkiye'de
benzin için TS EN 228, motorin için TS 3082-EN 590 standartları kullanımdadır; bir başka deyişle
AB motor yakıtı standartları kullanılmaktadır (Karaosmanoğlu, 2004).

Biyoetanol ve biyodizel için alttaki yasal düzenlemeler yapılmıştır:
Petrol Piyasası Kanunu;20 Aralık 2003
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği;! 7 Haziran 2004
Petrol Piyasasına Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik; 10 Eylül 2004

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği; 19 Nisan 2005.
Biyodizel Standardları: TS EN 14213 ve TS EN 14214

Ülkemizde biyoetanol yakıt harmanlama bileşeni, biyodizel ise hem yakıt harmanlama bileşeni
hem bir akaryakıt tanımı almıştır.Bir başka deyişle biyodizel, benzin ve motorin yanı sıra, üçüncü
akaryakıt sektörü öğesidir.Yerli kaynaklardan üretilen biyoetanolün benzine ve biyodizelin ise
motorine % 2 oranında katılmasında, motor biyoyakıtı ÖTV'den muaf tutulmuştur. Biyodizel
piyasası için son yasal düzenleme Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı içinde yer almaktadır.Bu tasan ile, tanm için enerji kullanımında, biyodizel için ÖTV ve
KDV muafiyeti getirilmesi, enerji tanmımızın da önünü açacak ve tanmda maliyet düşüşüne neden
olacaktır. Bu durumun tanm birlik ve kooperatiflerimizin bilgi ve ilgi alanlarında olması harika
sonuçlara ulaşabileceğimiz umudunu vermektedir. Antbirlik, Çukobirlik, Karadenizbirlik,
Pankobirlik, Tariş ve Trakyabirlik gibi tanm gücümüzün önemli odaklarından gelen haberler
sevindiricidir. Çiftçisine ucuz yakıt temini için, enerji tarımı yapan-organizasyonunu kuran, kuracak
tüm tanm birliklerimizin, kooperatiflerimizin yolu açılmalıdır.

Motor biyoyakıtlannın akaryakıt sektörümüzde kullanımı için gerekli yasal tanımlama tamamdır.
Türkiye'nin ilk ticari motor biyoyakıtı uygulaması 2005 yılında başlamıştır.Yerli kaynaklardan
üretilen biyoetanol (Tarkim ürünü) kurşunsuz benzine % 2 oranında katılarak piyasaya (POAŞ
Ürünü BioBenzin) sunulmuştur. Piyasaya arz edilecek biyodizel de benzer şekilde motorine
katılarak ÖTV'siz kullanılacaktır Sektör bu ürünü beklemektedir. Pankobirlik ülkemizin ikinci yakıt
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alkolü fabrikasını kurmaktadır.Böylece piyasada arz artacak ve biyoetanol katkılı benzinler
sektörde daha fazla yer alabilecektir.

Biyodizel ve biyoetanol için, ilgili devlet bürokrat ve teknokratlarında bilgi, yerli ve yabancı
girişimcilerde yatırım ilgisi mevcuttur. "Kuyudan Tanka-Tanktan Taşıta Temiz Teknoloji"
kavramına uygun motor biyoyakıtları kullanımına planlı geçişi, ülkemiz kolaylıkla başarabilir. Bu
basanda şeker pancarı tarımının yakıt alkolü üretimi, biyodizel üreticilerinin de, yağlı tohum
bitkileri tarımının arttırılması yönünden desteklenmesi önemli olacaktır. Biyoetanol üretiminde,
üretim fazlası buğday, nişasta ve selülozik atıkların kullanımı da gereklidir. Üreticilerin hammadde
temini için enerji tarımına yönelmeleri şarttır. Ülkemizin bitkisel yağ dengesinde açık söz
konusudur. Bitkisel yağlar küresel bazda ticari işlem gören borsa ürünleridir. Bu borsa içinde
biyodizel üreticilerinin çeşitli teşvik ve muafiyetlerle, özellikle ham madde temini açısından
desteklenmesi şarttır. Yeni girişimlerde ve kurulu fabrikalarda uluslararası çevre dostu fonların
kullanımı için biyoyakıtlar önceliklidir. Biyoyakıt üretimlerinin hibe ve düşük faizli kredilerle
desteklenmesi ülkemiz için yararlı olacaktır. Türkiye akaryakıt pazan, özellikle motorin pazarı
kendine özgü bir nitelikte ve maalesef kaçak ve usulsüz-standartlara uygun olmayan ürünlerin de
satıldığı, doğru ile yanlışın pazarda rahatlıkla bulunabildiği, mali profili büyük bir sektördür. Bu
sektörde biyoyakıt üreticilerinin, ürünlerinin en temel-belirgin özelliği gibi "Temiz" bulunmaları
şarttır. Biyoyakıtların üreticiden satış, taşınım, depolama, harmanlama, dağıtım ve akaryakıt satış
aşamalarında da temiz ticareti gereklidir (Karaosmanoğlu, 2004).

Biyoyakıt İTÜ araştırmaları
1773'den bu yana, ülkemiz endüstrisine teknik güç veren İTÜ'deki biyoyakıt çalışmaları, pek çok
ülkede olduğu gibi, petrol krizleri ardından, 1982 yılında Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Prof.
Dr. Halidun Civelekoğlu önderliğinde başlamıştır (Karaosmanoğlu, 1999). İTÜ'deki ilk alternatif
motor yakıtı çalışması ise, metanollü benzin için (%15 metanol) Makina Mühendisliği Bölümü'nde
Prof. Dr. Oğuz Borat tarafından TÜBİTAK Projesi olarak gerçekleştirilmiştir (Karaosmanoğlu vd.,
1998a). Kimya ve Makina Mühendisliği bölümlerimizde 1998'den beri ortak çalışmalar
yürütülmektedir. İTÜ çalışmaları aşağıdaki ana başlıklar altında sıralanabilir:

• Metanol- Benzin Karışımlarının Alternatif Motor Yakıtı Olarak Kullanımı
• Etanol- Benzin Karışımlarının Alternatif Motor Yakıtı Olarak Kullanımı
• Metanol-Motorin Karışım Yakıtları İçin Motor Testleri
• Bitkisel Yağ-Motorin Karışım Yakıtları Motor-Egzoz Test Çalışmaları
• Isıtma Yakıtı olarak Bitkisel Yağ-Motorin ve Bitkisel Yağ-Fuel Oil Karışımları
• Bitkisel Yağlarm Doğrudan Motor Yakıtı ve Isıtma Amaçlı Değerlendirilmesi
• Biyodizel Üretimi
• Biyodizel Yakıt ve Motor Testleri
• Biyokütle Isıl Dönüşüm Teknolojileri
• Biyobiriket üretimi

Bu çalışmalar için örnek çalışmalar, kısa bilgiler eşliğinde aşağıda özetlenmiştir:
Metanollü ve etanollü benzinler için (En fazla % 20 alkol içeren kurşunsuz benzinler) yakıt faz
ayrımı sorununun çözümü ve yakıt-motor testleri DPT projesi olarak, doktora tez çalışması olarak
yürütülmüştür (Karaosmanoğlu vd., 1988; Karaosmanoğlu vd. 1993; Karaosmanoğlu vd. 1996).
Metanol-motorin kanşım yakıtı (% 10-40 metanol) motor ve egzoz gazı çalışması ile, metanolün
yakıt önemi vurgulanmıştır (Özaktaş vd., 2000).Ayçiçek yağının ve kullanılmış ayçiçek yağının
doğrudan alternatif motor yakıtı ve ısıtma amaçlı kullanımı için alınan sonuçlar ile alternatif
motorin ve fuel oil çalışmaları literatüre sunulmuştur (Cığızoğlu vd., 1997; Karaosmanoğlu 1996b;
Karaosmanoğlu vd., 1996c; Karaosmanoğlu ve Kurt 1998; Karaosmanoğlu vd 1998b;
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Karaosmanoğlu vd., 2000a). Çeşitli bitkisel yağlar (Ayçiçek, Mısır, Soya, Zeytinyağı) ile motorin
karışımları (%20 Bitkisel yağ) için motor-egzoz testleri gerçekleştirilmiş ve karışım yakıtların
tutuşma gecikmesi ayrıntılı incelenmiştir (Özaktaş vd., 1997; Ergeneman vd., 1997).

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Türkiye'deki ilk biyodizel üretimi (asidik ve bazik
katalizörler), ilk enzimatik biyodizel üretimi ve ilk biyodizel motor ve egzoz testi araştırmaları
gerçekleştirilmiş ve konuya ilişkin ilk uluslararası yayın yapılmıştır (Karaosmanoğlu, 1999a; Köse
vd., 2002; Işığıgür vd., 1994a; Aksoy vd., 1988;). Farklı bitkisel yağ kaynaklarından (aspir, kanola,
pirinç kepeği, kullanılmış kızartma yağı, vb.) biyodizel üretimi optimum koşulları ve üretim
rafinasyon aşaması incelemesi konusunda yoğun araştırmalar yürütülmüştür (Işığıgür vd., 1994b;
Karaosmanoğlu vd., 1996d; Özgül-Yücel ve Türkay, 2002; Çetinkaya ve Karaosmanoğlu, 2004;
Karaosmanoğlu vd., 1996e; Özgül-Yücel ve Türkay, 2003). Enzimatik biyodizel üretimi çalışmaları
halen sürmekte olup, bu konuda ciddi bilgi birikimi oluşmuştur (Tüter, vd., 2004a; Tüter vd.,
2004b;). Kullanılmış kızartma yağı kökenli biyodizelin yol ve jeneratör testleri bu konudaki son
çalışmalara örnek verilebilir (Çetinkaya vd., 2005; Çetinkaya ve Karaosmanoğlu, 2005).

Biyokütle ısıl dönüşüm teknolojileri konusundaki çalışmalarda; özellikle piroliz konusuna
yoğunlaşılarak; biyokütle ısıl bozunum davranımının ve biyokütle yanma karakteristiklerinin
incelenmesi, biyokütle pirolizi optimum koşullan belirlenmesi, piroliz ürünlerinin tanımlanması,
odun kömürü üretimi incelenmiştir (Karaosmanoğlu vd, 2001; Haykırı-Açma 2003; Yaman, 2004;
Haykın-Açma vd., 2006a; Haykın-Açma 2006b; Karaosmanoğlu vd 1999; Dandik ve Aksoy, 1998;
Dandik ve Aksoy, 1999; Karaosmanoğlu ve Çulcuoğlu, 2001; Karaosmanoğlu vd., 2000b;
Çulcuoğlu vd., 2005).Biyobiriket üretiminde çeşitli bitkisel artık ve atıkların kullanımı incelenmiştir
(Yaman vd., 2000; Karaosmanoğlu, 2000).

Sonuç
Günlük ve endüstriyel yaşamın temel unsuru enerji stratejik özelliği ile de ülkelerin itici gücüdür.
Yüzyılımızda ulaşılan nokta, her ülkenin başta öz kaynaklarına dayanmak üzere enerji plan-
programlannın düzenlemesi ve enerji-çevre ilişkisinin göz ardı edilmemesidir. Enerji kullanımında
alternatif enerji kaynaklan giderek artan oranda kullanımda olacak ve teknolojileri
gelişecektir.Alternatif enerji teknolojisinde biyoyakıtlar önemli bir yere sahiptir. 2004 yılındaki,
büyük hidroelektrik santrallar dışındaki yenilenebilir enerji yatırımı yaklaşık 30 Milyar ABD
Dolan'dır. 2002-2004 arasında, Avrupa Yatırım Bankası yenilenebilir enerjilere 630 Milyar ABD
Dolar/yıl yatırım yapmıştır. Yatırımlardaki %3 (2003) yenilenebilir enerji payının 2007'de %15'e
çıkarılması planlanmaktadır.Yenilenebilir enerji sektör büyüme hızı içinde biyodizel ikinci,
biyoetanol altıncı, diğer biyokütle teknolojileri yedinci sıradadır:

Rüzgar :%28
Biyodizel :%25
Güneşle Sıcak Su Isıtma :% 17
Şebeke Dışı Güneş Elektriği :% 17
Jeotermallsı :%13
Biyoetanol :%11
Biyokütle :%2-4
Jeotermal Elektrik :%2-4
Küçük Hidroelektrik Santralar :%2-4 (Karaosmanoğlu, 2006)

Bu iki biyoyakıt için ülkemizde de hızlı bir büyüme mevcuttur. Biyoyakıtların ülkemizde uygulanır
olması için gerekli potansiyel, bilgi birikimi ve altyapı mevcuttur. Türkiye sadece odun, bitki ve
hayvan atık-artıklarından yakacak olarak ısınma ve pişirmede yararlanmakta ve maalesef dünyadaki
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modern biyokütle kullanım eğiliminin dışında kalmaktadır.Türkiye hayvansal ve bitkisel artık
miktarı 10.3 Mtep değerinde olup; bu değer, ülkemiz enerji tüketiminin % 13'üne karşılık
gelmektedir. Ülkemiz enerji ormancılığına uygun (kavak, söğüt, kızılağaç, okaliptüs, akasya gibi
hızlı büyüyen ağaçlar) 4 Milyar Hektar devlet orman alanına sahiptir. Söz konusu alan uygun
planlamalar dahilinde, enerji ormancılığında değerlendirilmeli, kıymetli ağaçların yakacak olarak
kesimi önlenmelidir. Türkiye'de toplam arazinin sadece %33.1'i işlenmektedir. İşlenmeyen arazi
içinde tanma uygun % 3'hık bir alan mevcuttur. Bu alanın enerji tarımında kullanılması, kota
kapsamından çıkarılan ürünler (tütün, şeker pancarı gibi) yerine de enerji amaçlı tarım (sorgum,
miskantus, kanola, aspir v.b) yapılması, tarım kesimine yön verecek, istihdam yaratacak ve ulusal
gelir artacaktır. GAP, Yeşilırmak Havza Projesi gibi projeler kapsamında biyokütle enerji
teknolojisi plan ve uygulamaları mutlaka yer almalıdır.Konuya ilişkin uluslararası fonlar ve
özellikle hibelerin yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarınca kullanımına geçilmesi şarttır.
Ülkemizde 65 000 ton/gün miktarında çöp çıkmaktadır. Çöplerin düzenli depolama ile elektrik
eldesinde değerlendirilmesi ve başta hayvansal atıklardan olmak üzere biyogaz üretiminin
arttırılması dikkate alınmalıdır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni
imzalayan ve Kyoto Protokolü öncesinde, Sera Gazı Envanterini hazırlayan ve İklim Değişikliği
Ulusal Eylem Planı çalışmalarım yürüten Türkiye için, çevre dostu biyoyakıtlar vazgeçilemez
alternatiflerdir.Biyoyakıtların kaynak çeşitliliği sağlama, enerji arz güvenliğinde artışa neden olma,
ekonomiye katkı ve ulusal-stratejik nitelikleri de unutulmamalıdır. Biyoyakıt teknolojisi için İTÜ;
bilgi birikimi, araştırma altyapısı ve akademik gücü ile hizmet için hazırdır.

Teşekkür
Biyoyakıt çalışmalarına emek veren tüm İTÜ öğretim üyelerine ve mezunlarımıza içtenlikle
teşekkür eder, Değerli Hocam Prof. Dr. Halidun Civelekoğlu'na saygılarımı, tez öğrencilerime
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Faaliyetlerimiz

Endüstriyel kimyasal maddeler üretim, satış ve
mümessillik alanlarındaki faaliyetlerini on yılı
aşkın süre içersinde başarılı olarak
yürütmektedir

Temmuz 2004' de Tuzla Deri Organize San
bölgesinde yerleşik ,proses tasarımı, ekipman
üretimi ve montajı dahil olmak üzere ,tamamen
kendi kadrosu ve teknolojisi ile çeşitli yağ
kimyasal maddeleri ve biyodizel üretimi amacı
ile bir üretim tesisi kurmuştur.

Q Üretim Tesis Detayları

Kapasite

Vardiya sayısı

Çalışma günü

Hammadde

30,500 mton / yıl

1

335/yıl

Mevsimsel

İşcı sayisı < 10

Depolama Kapasite [ 250 mton hammadde ve 2O0 mton BD

Üretim meiodü i Semi kontınü

Proses lAltek

Mühendislik

Ekipman imalat

Montaj

Aitek & Teknopro

Teknopro

Teknopro

6 \

O CHS Üretimi BD Mn Analizi

Ecodiesel ticari adı ile ürettiğimiz Biyodizel,
istanbul Teknik Üniversitesi ve Alman
Akedıtasyon Kurulu onaylı laboratuvarlarda
çeşitli testlere tabi tutularak Avrupa
Standardı EN 14214 esaslarına uygunluğu
saptanmış ve bu doğrultuda ilişikte detayları
sunulan Analiz ve Mütala Raporları
düzenlenmiştir.
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Biyodizel Nedir ?

Biyodizel .bitkisel ve hayvansal yağlardan
transesterifikasyon yöntemi ile üretilen "çevre
dostu" alternatif bir dizel yakıttır. Yenilenebilir
enerji kaynakları içinde en büyük teknik
potansiyele sahip "biyo-kütle" grubunda yer
almaktadır.
Biyoyakıtlar olarak biyoethanol, biyohidrojen ,
biyodizel ve biyogazlar sıralanabilir

§ | Neden

AT ülkelerinde BD
amaçları

• Çevresel

Biyodizel ?

üretim ve kullanımının temel

• Enerjide bağımsızlık
• Tarıma pozitif etki
• Geri dönüşüm

Ccmaisawttt

I Biyodizel Üretiminde Kullanılan
1 Yağlar

Soya yağı (Amerika kıtası)
Palm yağı ( Uzak Doğu ve Avustralya )
Ayçiçek yağı (Akdeniz Ülkelerinde )
Hayvansal don yağı (İrlanda & ABD)
Kanola (Avrupa Ülkelerinde )
Hindistan cevizi yağı
Kullanılmış yemek yağları
Diğer yağlar

CamriSevmuM

Biyodizel Reaksiyonu

Trana eslerifikesyon - Bir tip eslerlerin diğer başka bir tipe dOnOstOrOlme
reaksiyonu.

CH,COOR

CHCOOR + 3 CH3OH — • 3 CH3COOR + CHOH
I Metanol Metil Esterleri I

CH2OH

C

CH2COOR
Tri gllseritler

Cmnri SMMOrt
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BD Kullanım Avantajları

Yağlama özelliği
Motörde hiç bir değişikliğe gerek yoktur
Karışım oranlarında sınırlama olmaması
NOX ve SO2 gibi zararlı gazlar ve partiküle
içermez
Setan sayısı yüksektir, verimli yanma sağlar
İçeriği nedeniyle yakıt sistemini etkilemez
Depolama ve şevki çok emniyetlidir
Tarım politikamıza önemli katkı sağlar

BD Kullanırında Dikkat Edilecek Noktalar

BD .motorin ile karıştırılmadan önce EN 14214
B100 spesifikasyonlarına tamamen uyması
gerekmektedir.
BD çok mükemmel bir çözücüdür.B2 motorin
kullanılan motorların boru ve yakıt depolarında
biriken kalıntıları çözerek filtre tıkanmasına sebep
olabilir.bunun önlemini almak gerekir.
Bütün dizel yakıtların raf ömrü vardır.Bu raf ömrü BD
için de geçerildir.Bir yıl içersinde tüketilmelidir.

BD Egzost Gazı Özellikleri

BD Amerika EPA Clean Air Act Section
211 (b) ye uyan tek ve ilk yakıttır.
Toplam ozon meydana gelme potansiyeli
motorinden % 50 daha azdır.
Kükürt ve bileşikleri mevcut değildir.
Karbon Monoksitler motorine göre %50
daha azdır. Çıkan parökül miktarları
motorine göre asgari % 30 ve tipik olarak
%40-%60 daha düşüktür.

1I
Egzost Gazlan

CO(KarbonMonoksit)

HC( Hidrokarbonlar)

PM (partikül)

SOOT (Kurum)

PAH (potyaromat* hidrokarbon)

CO, (Karbon DioksK)

NOX( Azot Oksitler)

S (Kükürt)

Cwnal ScvuıKrt

Biodizcl İn sağladığı
•kslhm (%)

67

30

68

50

85

100

+/-2-6

80-100

Avrupa'da Biyodizel Üretimi

BD üretimi 2005 yılında önceki yıla göre 65% artarak
1.9 milyon tondan 3.2 milyon tona çıkmıştır.

2006 yılında ise üretim kapasitesinin 6 milyon tona
ulaşması beklenmektedir.

2005 yılı için hedeflenen %2 lik orana erişilememiştir.
Ancak toplam petro dizel pazarında 1,5% pazar
payına ulaşılmıştır.

I H J Tablo 1

Ülke
Almanya

Fransa

İtalya

Çek Cumh.
Polonya

Avusturya

Slovakya

İspanya

Danimaıfca

İngiltere

:

2004
1.035

348

320

60
0

57

15

13

70

9

AT BİYODİZEL

2005
1.669
492

396

133

100

85

78

73

71

51

Ülke
Slovenya

Estonya

Litvanya

Letonya

Yunanistan

Malta

Belçika

G.Kıbrıs

Portekiz

İsveç

TOPLAM

ÜRETİMİ

2004
0
0

5

0

0

0

0

0

0

0

1.933

2005
8
7

7

5
3

2
1

1

1

1

3.184
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Hfirablo2: AT BİYODİZEL ÜRETİM KAPASİTESİ

Ülke
Almanya

kalya

Fransa

bgM»
lapan»
ÇakCumh

Polonya

Portom

Avuatutya

Slovakya

Balclka

2005
1J03

«27

S U

129

100

1 W

100

•

129

n
59

2006
2.001

•97

779

449

224

203

190

140

134

0 0

09

Ülke
Danimarka

Yunanlatan

lav.ç

Estonya

Slovanya

Macaristan

Lüvanya

Latonya

Malla

G.Kıbna

TOPLAM

2005
01

15

12

10

17

0

10

9

2

2

4.228

2006
•1

75

92

20

17

12

10

0

3

2

6.069

Carnal Savwittri: (, ^

1800000

1600000

1200000

1000000

evwwu

600000

400000
200000

Almanya BD

i n n
i S s i î 1 İ i i

Üretimi

«.

=-ITT .1
r

•

-
ı?,nu.

Can* Savana* £ ^

Avrupa'da BD'in Gelişimi

1992 yılından itibaren endüstriyel ölçekte
üretilmeye başlanmış ve bugün itibarıyla 6 milyon
tonluk hacime ulaşmıştır.

özellikle taşımacılık sektöründe B2, B5, B20 gibi
petro dizel ile karışım ve B100 olarak saf
kulanılmaktadır.

Mayıs 2003 tarihinde EU direktivi ile biyoyakıt
kullanımı için minumum 2% hedef getirilmiş ve
bu oranın 2010 yılına kadar 5,75% e yükseltilmesi
amaçlanmıştır

1.

AT ülkelerinde BD vergi muafiyetleri ve
Biyoyakıt zorunlulukları

Vergi muafiyetleri
- Topluluk üyesi ülkeler biyoyakıtlar için vergi indirimi

ve tamamen muafiyeti konusunda serbesttirler.Ancak
bu indirim ve muafiyet, ürün muhtevasındaki biyoyakıt
oranı ile ilgilidir.

2. Biyoyakıt zorunlulukları
- Üye ülkeler arasında blvovakıi kullanım

zorunluluğu uygulama konusunda yoğun ilgi
oluşmuştur.Şu anda bu zorunluluklar, Almanya ,
İngiltere, Fransa, Avusturya ve Slovenya,2007 de
Çek Cumh. ve Hollanda da geçerlidir.

• Almanya:
- Saf ve karışım BD petrole uygulanan vergiden

tamamen muaf.

- Ancak 1 Ağust 06 dan itibaren yürürlüğe girecek
olan Enerji Vergi Yasasında

B100için 10centm ve
B5 için 15cent/lt
vergi getirilmesi tasarlanmakta

- Ayrıca vergiden muaf olan BD üretim ve satışı ile ilgili
hiçbir miktarsal kısıtlama yoktur.

Cama] Seventoık Çı^

..devam

• Avusturya:

- Saf BD vergiden muaf,
- 4,4% karışım ise 0,29 €/lt vergiye tabi.

• Fransa:
- Petro dizele kıyasla 0,35 €/lt vergi indirimi

uygulanmakta.(PD-0,58€/lt iken BD-0,23 €/lt)
- Fransa hükümeti bu teşviği,lisans verdiği

üreticilerinden temin edilen belirlenmiş bir
üretim kotası için sağlamaktadır

Ccıraf Savcntorfe
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.devam

italya:

- Biyoyakıt üretim ve satışını teşvik etmek için
15,5 milyon € bütçe ayırmıştır.

- Yerli tarımdan üretilmiş etanol ve ETBE
biyoyakıtlar için 0.29 €/lt vergi avantajı
sağlamaktadırlar .Bu kanun ile dolaylı
vergilerden muaf tutulan BD in miktarı yaklaşık
300 bin tona tekabül etmektedir.

.devam

ABD:
- ABD de BD için vergi teşviği uygulanmaktadır.

BD in maliyet dezavantajını bertaraf edecek
şekilde ayarlama yapılmaktadır.Bu teşviklerle
BD kapasitesi 2005 itibarıyla 600 bin tona
ulaşmıştır. Son olarak 250 bin tonluk yeni tesis
devreye girmiş olup,bunu diğerlerinin de takip
etmesi beklenmektedir.

AT ülkelerindeki BD üreticilerinin
Aksiyon Plant

- Yenilenebilir enerji üretim oranını 2010 yılına
kadar öngörülen 5,75% ten 12% ye çıkarmak
için Avr.Komisyonu nezdinde çalışma
yapılmaktadır. BD in PD e karışım oranını 5%
ten 10% a yükseltmek.

- Biyoyakıtlardan sağlanan CO2 emisyon kazanım
hesaplamaları için araç üreticileri ile birlikte
çalışmak.

- Kitle ulaşım araçlarında biyoyakıt kullanımını
özendirmek

s

.devam

- FAEE (yağ asidi etil esteri) standartlarını
geliştirilmek. Mevcut benzin fazlalığı, benzine
Biyoetanol karışımını güçleştirmektedir ve
gelecekte BD gelişimi için bir fırsat sunmaktadır.

- Topluluk üyesi her ülke BD teşvik sistemini kendi
vergi sistemi çerçevesinde

- BD üretimi Direktifler çerçevesinde AT tarım
politikaları ile doğrudan ilgili olduğu için .topluluk
içinde tüketilen BD üye ülkelerin kendi iç
kaynaklarından sağlanan hammadde ile
üretilmeli .dolayısıyla teşvikler yerinde
kullanılmalıdır.

Cam* Savanm

SONUÇ

AT ülkelerinin BD konusundaki yaklaşık 15
yıllık tecrübesi ve bugünkü konumuna
gelirken geçirdiği süreç, ülkemiz şartlarının
sağlıklı değerlendirilmesi ile birlikte
bütünleştirilmeli ve temel politikalar bu
doğrultuda oluşturulmalıdır.
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4DE BİYOYAKITLAR

VE

ENERJİ,

İÇERİK

ı AB'de Bıyoyakıtların Kullanım Nedenleri

• Ülkemizde Bıyoyakıtların Kullanım Nedenleri

ı PANKOBİRLİK

ı Çalışmalarımız - Enerji Tarım

i Bıyoyakıtlara Bakışımız

ı Türkiye'nin Biyoyakıt Üretme Potansiyeli

ı Bıyoetanol

AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOYAKITLAR

AB Beyaz Belge Bildirisi (1997):

Yenilenebilir Enerji Kullanım Hedefi

% 12'ye çıkartmak

%6 - : l t r"

Hedefe ulaşmak için alınan önlemlerden birisi

1 mî.yon Fotovolta.k S.sîer
10 000 MW Rüzgar T^bm
10 000 MW[ Btycküüe Tes

5 milyon ton
sıvı biyoyakıt kgManımı

AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOYAKITLAR

AB Yeşil Belge, 2000

AB genel enerji tüketiminde dışa bağımlılık % 50

ulaştırma sektöründe dışa bağımlılık % 80

2020 yılında hedef:

«ad;

i konvansıyonel yakıtların §
• % 20'sinın biyoyakıtlar,

doğal gaz ve hidrojenle yer
I değiştirmesi ;

f :nterr-et!e yayıp'a.nıyo'

AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOYAKITLAR
Biyovakıt Direktifi:

8 Mayıs 2003 tarih 2003/30/EC sayılı
Ulaştırma Sektöründe Bıyoyakıtlar ve Diğer Yenilenebilir

Yakıtların Kullanımının Teşviğı

^ e ülkeler vergi indirimi, yönetmelikler vb aktıvıtelerle
konuyla ilgili yasal çerçevelerini oluşturacaklardır.

Direktifin Öngördüğü Biyoyakıt Kullanım Hedefi:

2005 yılında % ^ ^ ^ %2

2010 yılında ^^^^^- %5J5 ( a r t a n oranlarla)

biyoyakıt (biyodizel, biyoetanol, bıyometanol, biyogaz) kullanımı

AB'de Ulusal
düzeyde
biyoyakıt
gelişimi
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AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOYAKITLAR

• BiyokUtle Hareket Planı
7.12.2005 COM (2005)628

• Biyoyakıtlara dikkat çekilerek 2006 yılında
Biyoyakıt Direktifinin revizyonunun yapılması

• 7. Çerçeve Programında Biyoyakıtlara daha fazla
yer verilmesi

öngörülmüştür.

AB Biyoyakıt Stratejisi

AB Komisyonu 'COM (2006) 34,
8 Şubat 2006

3 AMAÇ

• AB'de ve gelişmekte olan ülkelerde biyoyakıtlann daha
fazla teşvik edilmesi, pozitif çevresel etkinin temin
edilmesi.

• Hammaddenin rekabet edilebilir maliyeti, 2. kuşak
biyoyakıtlann AR-GE çalışmaları ve pazara girmelerinin
desteklenmesi

• Biyoyakıt hammaddesi ve biyoyakıtlarla ilgili gelişmekte
olan ülkelerdeki fırsatların araştırılması

AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOYAKITLAR

• Kyoto Protokolü, 16 Şubat 2005

Hedef :
Sera gazı emisyonlarını

2008-2012 döneminde

1990 yılı seviyesine
göre

ortalama % 8
oranında azaltmak

AB'de, en önemli sera gazı olan CO2 emisyonlarının %28'i
ulaştırma sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu nedenle
AB'de biyoyakıt kullanımı Kyoto Protokolü çerçevesinde de
önemkazan maktad ı r.

Avrupa Birliği

Tanmda

'Ortak Piyasa Düzeni Çerçeve Kanunu" kapsamında

3 Enerji Tarımını destekleyerek;

B Atıl arazileri topyekün Enerji Tarımına
yönlendirerek,

Enerji Tarımına verdiği önemi ortaya koymuştur.

AB'de BİYOYAKIT TARIMI (2005)
(25 Ülke)

• Toplam Ekilebilir Arazi
a 97 Milyon Hektar

• 2005 Yılında Biyoyakıt Hammaddesi Yetiştirilen
Arazi

a 1,8Milyon Hektar

ı Biyodizelin Toplam Biyoyakıt İçindeki Payı

a % 70-80

ÜLKEMİZDE BİYOYAKITLAR

Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesl,14 Nisan 2003

Türk ekonomisinin enerji bağımlılığını azaltacak ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımını artıracak bir programın

oluşturulması ve uygulanmalara geçilmesi
belirtilmiştir.

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 21 Mayıs 2004

Sorumluluğumuz şimdilik her yıl Ulusal Bildirim hazırlamak
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ÜLKEMİZDE BİYOYAKITLAR

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun, 08 Eylül 2005,12.Toplantısı

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, fosil kaynakların kullanımından
doğan emisyon miktarını düşürmek için alternatif enerji

kaynaklarının devreye sokulması zorunluluğunu.

9. Kalkınma Planı (7 Yıllık)

Üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
payının azami ölçüde yükseltilmesi hedeflenmiştir.

PANKOBİRLİK

1972'den GÜNÜMÜZE

«s 31 Kooperatif

a 1 700 000 Üretici

* 6 Şeker Fabrikası (Ama5ya,Kayseri,
Konya, Çumra, Adapazarı, Kütahya(%d2)

a 300 Satış Mağazası

£ 50 Tarımsal Amaçlı İştirak

Türkiye Toplam Şeker Üretiminin - % 30'u
Kooperatif Şeker Fabrikalarında Üretilmektedir.

Asıl Faaliyet Alanımız Şeker Pancarı Tarımı

Şeker Pancarı Üretimi

aynı tarlaya

4 yılda

bir kez

ekilerek yapılmaktadır.

PANKOBİRLİK

Misyon:

<6 Ülkemiz kooperatifçilik hareketinin gelişmesine
katkıda bulunmak

*S Tarımsal faaliyetler

•i Şeker pancarı tarımının sürdürülebilirliğinin
sağlanması

d Ortaklarına pancar münavebe alanlarında en yüksek
getiriyi sağlayacak ürünlerle ilgili araştırmaları uluslar
arası kalitede sürdürmek

BİTKİSEL ÜRETİM ÇALIŞMALARIMIzJ

• Yemlik Dane Mısır

i Hububat Tohumluğu

• Yağlık Ayçiçeği

• Lavanta
1 Yemlik Sorgum

| BESİCİLİK ÇALIŞMALARiMlzJ

i Paket Yaş Küspe (Küspe Sucuğu)

i Zenginleştirilmiş Et ve Süt Yemi

• Süt Ürünleri

- Hayvan Kreşi (Dana-Bank)

ŞEKERLİ MAMULLERİMİZ VE DİĞERLERİ]

• Bonbon Şekeri

' Çikolata

"! An Yemi

BİYOYAKIT ÜRETİMİ j]

IL_ DAMLA S U L A M A _ J

î AĞAÇLANDIRMA

BIYOETANOL ÇALIŞMAMIZ

84 milyon litre/yıl Kapasiteli Biyoetanol Tesisimizin Yapımı
Çumra Şeker Fabrikası Kompleksi İçerisinde Devam Etmektedir.

Konya, Çumra

İşletmeye Alma Tarihi : 2006 yılı sonu
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BİYODİZEL ÇALIŞMAMIZ

Kanola tarımına yönelik bölgesel tohum deneme ve verim
çalışmaları 2002 yılından beri sürmektedir.

Eğitim ve demonstrasyon çalışmaları

'. 100.000 ton/yıl kapasiteli biyodizel tesis yatırımının fizibilite
çalışmaları son aşamadır.

': 2007 yılında pancar münavebe alanlarında

sözleşmeli kanola üretimi, piama-waus

2008'de yerli hammaddeden biyodizel üretimi

Sİ&- BİYODİZEL ÇALIŞMAMIZ

Kapalı Döngü Biyodizel Modeli ile
Çiftçinin yakıt ihtiyacının karşılanması

> Kanola (odumu

Etanolun Elde Edildiği Bitkiler
(şeker, nişasta veya selüloz içerikli bitkiler)

• Mısır
i Buğday
i Şeker Pancarı
i Şeker Kamışı
• Tatlı Sorgum
i Patates
i Odunsular
f Tarımsal Atıklar
ı Selüloz içerikli

belediye atıkları

BBH :'.:A"!VT '''""

I ^~*~-—^^^^

Kullanım Yerleri

• Ulaşım Sektörü
• Isı ve Güç Santralleri,

Kojenerasyon Uygulamaları
• Ev Aletleri

• Kimyasal Madde Üretimi

Ulaşım Sektörü

• Benzin ile karıştırılarak

• Dizel motorlarda katkı

maddesi olarak

ŞfiMJÜnJff̂ İTBruBHİ

e
s

1
1
i

i
1

•
•

•

Son teknolojik araçlarda
hıbrıd yakıt hücreli)

Tarım makinalarında

Kojenerasyon Ünitelerinde

• Fosil yakıtlı tesislerdeki NOX emisyonlarının
azaltılması
• CO2 ticareti için
• Buhar enjeksiyonlu gaz türbinlerinde

• Kombine çevrimli güç santrallarında
• Dizel güç jeneratörlerinde

• Suyun tuzluluğunun giderilmesinde
(1 ton etanolle 600-1000 m3 su tuzdan

ayrıştırılabiliyor)
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Küçük Ev Aletlerinde

: Fırınlarda
:• Aydınlatmada

<:• Isıtma ve soğutma ünitelerinde
J Besinlerin saklanmasında (soğutma)

Kimyasal Ürün
ı Etilen

i Hidrojen

ı Glikol eterler

ı Etil akrilat

i Asetik asit

i Etil asetat
ı Aset aldehit
ı Etil eter

_ ı Etil+klörür üretiminde

Sektörü

ı - . F ^

Her yıl ABD'de araçların performansını iyileştirmek ve hava
kirliliğini önlemek amacıyla 5.7 milyar litre etanol araç

yakıtlarına ilave edilmektedir.

• Güney Dakota'da 5000'den fazla çiftçi ailesi
etanol üretimi için mısır yetiştirmektedir.

• 2005 yılı için etanol üretimi
1 milyon tonun üzerindedir.

, Illinois, Nebraska ve Minnesota ABD'de

etanol üretiminde öncülük eden eyaletlerdir.

•Ülkede bulunan 63 etanol üretim tesisinin yıllık üretimi 6 milyar
litredir.

•Bunlardan 15 tanesi Mınnesota'dadır.

•Devlet tarafından verilen sübvansiyon 30-35 cent/lt'dır.

•ABD Enerji Bakanlığı tarafından mevcut Seker Fabrikalarından
yakıt etanolu üretimi için proje başlatılmıştır.

i KANADA:

• Denizyollarında etanol
kullanımı için 10.5
milyon $ bütçe
ayrılmıştır

i 7 Projeye 78 milyon $
bütçe ayrılmıştır.
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Saatte 150-200 kg selülozik biyokütlenin sulandırılmış sülfuruk asit(%0.1-
0.5) ile karıştırılıp buhar ile ısıtılarak(260-280tIC) işlendiği pilot etanol
üretim tesisi CIEMAT - İSPANYA

Saman, yonga, selülozik biyokütle materyali ve atık biyokutle
materyallerinden etanol elde edilmek üzere geliştirilmiş etanol üretim
prosesi - Tecnical University of DENMARK

Odunsu kaynaklardan etanol üretim ünitesi

Etanol üretim tesisi, Indiana (USA).

Biyoetanol üretim
fabrikası
925 litre/gün kapasiteli
mısırdan etanol üretim

Nebraska, ABD

Biyoetanol yakıt
üretim fabrikası

325,000 litre/gün kapasiteli

Hastings, Nebraska, ABD
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Pekin Enerji
Şirketlerinin
Biyoetanol yakıt üretim
fabrikası

1 000 000 litre/gün kapasiteli

Illinois, ABD

-i m* mam

mm
'ü^flBBHHHlHfll

| ^ S 9 The Budger State
j ^ H H Biyoetanol yakıt
9 ^ ^ B | üretim fabrikası

W § j S S 150 milyon litre/yıl
H f l H J kapasiteli

H B ^ H j Wisconsin, ABD

% 10 Etanol + % 90 Benzin Karışımını Öneren Firmalar
TARIMSAL ÜRÜNLERİN BİYOETANOL VERİMLERİ

Şeker Pancarı

Buğday

Mısır

Patates

Lt./ha
6600

3100

3400

4000

Ton/ha
5,5

2,5

2,7

3,2

DÜNYADA BİYOETANOL ÜRETİM
POTANSİYELİ

•.: Dünya Potansiyeli : Yılda 2 milyar
tondan fazla

•' 4.5 Milyar ton/yıl CO2 tasarrufu

ı 1.3 Milyar TEP (Dünya petrol tüketiminin % 37'si)

ı 85 milyon yeni iş sahası

"i Petrol sanayiinden 2 milyon iş kaybı

2005 YILI BİYOETANOL DURUMU

a ABD

a Brezilya

«Çin

a AB

a Hindistan

ı Rusya

milyar litre
16,4

16,2

3,8

2,9

1,7

0,8
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TÜRKİYE'NİN BİYOETANOL ÜRETİM POTANSİYELİ

Türkiye'de sulanabilir pancar ekirn alanı : 32 milyon da

4lü münavebe sistemi „

Her yıl pancar yetiştirebilecek alan

Kotaya uygun şeker pancarı ekim alanı

Bıyoetanol üretimine dönük

şeker pancarı tarımı /N

yapılabilecek alan V ( T - ,

4,5 milyon da ^ C İ ^

: 8 milyon da

3,5 milyon dekar

i 2-2,5 milyon ı
ton

bıyoetanol

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARINDA ALKOL

ÜRETİM İMKANLARI

Fabrika Adı

Erzurum

Eskişehir

Turhal

Malatya

TOPLAM

Yıllık Toplam

Üretim Kapasitesi

Mevcut Şeker Fanuslarının Ai*ol L
ıht'yacın % 35'inı karşılamaktadır

Mevcut Kapasite ile % 1 6 oranında

NOT Sr-kHr Fahnkalarınriakı alkol u

Nominal Kapasite, litre/gün

40 000

65 000

45 000

40 000

190 000

66,5 Milyon litre

rerm Tes:sleri % 5 Elanoi kjilammi aururnunda yıilık

etanol ile bencin karışımı kullanılabilir

relim Uıknoiouierı r^hahilıre erfılmprlır

TÜRKİYE'DE BİYOETANOL KULLANIM ORANLARI ve

ETKİLERİ

Akaryakıt Dağılım Şirketlerinin Satışa
Sunacakları Olası Benzin Miktarı

Miktarı

Biyoetanol Kullanımıyla Yurtdışına
Ödenmeyecek Tutar
(B*nıın Fiyalı = 06 $/litre =0, 96 YTL]

Gerekli Tarım A/acısı
(Şeker Pancarı Verimi 40 lon/ba

Yatırım Tutarı

(150 000 lon/yıl = 50 milyon 5)

Direk istihdam (0,26 ki^ifha)

5 000 000TON 6 5D0 00 TON

100 000 TON ' 374 000 TON

75 milyon $ \ 280,5 milyon S

20 000 hektar 75 0C0 hekta

35 milyon S 125 milyon %

t 200 Kişi . 19 500*ıy TflfKiys g&ri6iıno(5 nâflas ve letKeoıırcışıiKiEn xaynswafian

buyüklüğu 1,3 milyon ha civarında olan tarıma elverişli

kullanılmayan alan mevcuttur.

TÜRKİYE KOŞULLARINDA BİYODİZEL ÜRETİM İMKANLARI

Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazı : 1 289 564 ha (DİE,2001)

jnofiî taurtrrva uycur

800 DOü Ha
[I Babında Arazı ve îkltm Anahz

Pancar Mürvavebe alanları

800 000 Ha

Kanola Hasadı
4 000 000 TON

1 8 Milyon
Ton

Bıyûdızel

Toplam üretilecek 2,0 milyon tonhlyodızel 2005 yılı dizel yakıl tüketimimizin

TÜRKİYE'DE BİYODİZEL KULLANIM ORANLARI ve

ETKİLERİ

Kullanım Oranı (AB Direki^)

Akaryakıt DatıLm Şirketlerinin Satı>a
Sunacakları Olası Motorin Mıhlan

(Motorin FTyâlı = 0.55$/litTe =0, B8 YTX)~

GereWli Tarım Arazisi (Verim 1 trjnJha)

Topla

(10 000 to

Direk ]<

(100 OOC

ı/yıUapa-

idam

Dolaylı Islıhdam
(0,2 Mı/ha-tanmj

2006 , 2010

•A 2 % 5 75

14 000 000 TON Î 0 000 000 TON

280 000 TON 1 150 000 TON

175 milyon i

260 000 hektar

28 milyon i

716.B mi lyon S

1 150 000 heklar

115 milyon $

1 0 3 5 k ı t ı

230 ODO kıjı
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ENERJİ KONUSUNDA
PANKOBİRÜK-KAMU - ÜNİVERSİTE-İŞBİRLİĞI

t Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile mevzuat çalışmaları,

• Çevre ve Orman Bakanlığı ile iklim değişikliği çalışmaları

• Şeker Kurumu, Tütün Alkol Düzenleme Kurumu, EPDK ile sürekli
iletişim halinde bulunulmaktadır.

• TSE ile biyo yakıtların teknik standartlarının hazırlanması
faaliyetlerinde bizzat aktif görev alınmıştır.

• EİE tarafından Tübltak Projesi olarak hazırlanan çalışmada ODTÜ,
Türk Traktör, Tariş Kooperatifi ile birlikte yer alıyoruz. Proje kısaca,
yerli hammadde ile standarda uygun üretilen biyodizelin motorlarda
uygulanabilirliğinin hammadde bazında incelenmesi. Pankobiriik
olarak proje için gerekli kanola ve aspir bitkisini yetiştirerek
standartlara uygun biyodizel üretimini üstlenmiş bulunuyoruz.

• Ayrıca, bir Üniversitemiz ile biyoyakıtlar konusunda ortak proje
işbirliği girişimimiz vardır.

SONUÇ

Kamu kurumları ile işbirliği

Üniversite işbirliği

Uygulama

K Deneme ekimleri vb aktiviteler için kooperatifimiz
bünyesinde tarımsal alan tahsis edilebilir.

H Verimlilik, ürün çeşitliliği vb sonuçlandırılmış çalışmalar
birliğimiz tarafından hayata geçirilecektir.

H Somut ve uygulanabilir projelere Birliğimiz her zaman
açıktır.

139



£.L»lfi:'.i;S"îvL£;ii .-ıt/ri.

Mustafa ÇALIŞKAN

TÜRKİYE'DE
BİYOYAKITLAR

ve
„ YASAL MEVZUATI

İTÜ ENERJİ ÇAL1ŞTAYI ve SERGİSİ

22-23 Haziran 2006 - İSTANBUL

TEMEL BİYOYAKITLAR

"Alternatif
Petrol"

„. &SS¥y -Iffglti, ":15iS*:.,
ENERJİ YERLİ TEMİZ
TARIMI ORETİM Ç E V R E

Sürdülebilir
Kalkınma 3E

Yerli tarım ürünlerinden üretilen
biyoyakıt kullanımını yaygınlaştırmak

[istiyoruz.

"ENERJİ TARIMI" KAVRAMI DOĞRULTUSUNDA,
BİR TARAFTAN BİYOYAKIT KULLANIMINI

YAYGINLAŞTIRMAK VE AYNI ZAMANDA DA
BİTKİSEL, HAYVANSAL VE ŞEHİR

ATIKLARINDAN MODERN TEKNİKLERLE
YARARLANMAK İÇİN ÖNCÜ ÇALIŞMALAR

YAPIYORUZ.

EİE Biyoenerji Projesi
-BIYOOİZEL

- BİYOETANOL

- BİYOKÜTLE GAZLAŞTIRMA

Biyoenerji Projesinin Temel
Hedefleri

• Yerli ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılması

• İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılması

• Yerli bıyoyakıtların kullanımının yaygınlaştırılması

• Çevrenin korunması

• Enerji tarımı uygulamalarının yaygınlaştırılması

• Kırsal kesimin sosyo-ekonomık gelişimine katkıda

bulunulması

• Küçük ölçekli sânayinin gelişimine katkı sağlanması
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EİE Biyodizel Çalışmaları

1. Tanıtım Çalışmaları

" Biyodizel broşürleri hazırlandı

"• Biyodizel otobüsü hazırlandı

'• MTA Enerji Parkında biyodizel standı

kuruldu
1 Web sayfası hazırlandı

'ı Konferans, sempozyum ve toplantı gibi

etkinliklere katılım

2. İşbirliği Çalışmaları
- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

- Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü
- Tarım Birlikleri

Üniversiteler

Biyodizel/Biyoetanol üretimi amaçlı bitki ekiminin
yaygınlaştırılması

• Kullanılabilir / ekilebilir arazi potansiyelinin tespiti

• Tespit edilen arazi için bitki deseninin oluşturulması

ve haritalanması

3. Pilot Ölçekli Bivodizel Üretimi

EİE; kapasitesi 150 litre/parti olan
küçük ölçekli üretim tesisi satın
alarak AR&GE amaçlı biyodizel
üretimleri gerçekleştirilmektedir.

4. Standart Oluşturma Çalışmaları

• EN 14214 nolu biyodizel standardının
Türk standardı olması için TSE'ye
başvuru (Kasım 2003 )

• Biyodizel Tesis Standardı hazırlama
komisyonunda alınan görevler

5. Biyoyakıt Kullanımına Yönelik Yasa Tasarısı
hazırlama çalışmaları

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanun'unda eklemelerin

yapılmasına yönelik mevzuat çalışmaları

yürütülmektedir.

6. Kırsal bölgelerimiz için gazlaştırma sobalarının ve
bitkisel atık ile birlikte düşük kalorili kömür kullanan
kojenerasvon tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Kırsal bölgelerimizde odun, tezek ve bitkisel atık kullanımı
yılda yaklaşık 6 milyon TEP büyüklüğündedir ve bu miktar
hidrolik enerji kaynaklarından ürettiğimiz elektrik enerjisinin
yaklaşık yarısıdır. Bu nevi biyokütle kaynaklarımızın
geleneksel yöntemler ile yakılması yerine gazıfıkasyon
veya kojenerasyon yöntemleriyle verimli tüketilmesi için
uygulamalı çalışmalar yapıyoruz.

PETROL PİYASASI

MEVZUATPNDA

BİYOYAKITLAR
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5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu; 20.12.2003
tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

Kanunun Amacı:

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan akaryakıtın

doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak

rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin

piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde

sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim

faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaktır.

İkincil Mevzuat:

Q Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

Q Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

D Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmelik

Q Petrol Piyasası Ulusal Marker Uygulama Yönetmeliği

Q Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik

Q Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde
Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ.

Petrol Piyasası Kanunu'nda PETROL; "(5), (14) ve (44)
numaralı bentlerde;

> (5) AKARYAKIT: Benzin türler), nafta (hammadde, solvent
nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri
İle Kurum tarafından belirlenen difier ürünleri.

> (14) HAM PETROL: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal
hidrokarbonları,

> (44) ÜRÜN: Fiziksel veya kimyasal İşlem, rafinaj veya diğer
yöntemlerle ham petrol ve/veva ürünlerinden elde edilen ürün
veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu*

şeklinde tanımlanmaktadır.

(5 nci madde kapsamında "diğer ürünler" olarak
EPDK'ya verilen yetki İle Biyodizel, Petrol Piyasası
Usans Yönetmeliğinde akaryakıt olarak kabul
edilmiştir.)

Petrol Piyasası Kanunu'nda, PİYASA FAALİYETİ;
"Petrolün; ithali, İhracı, rafinajı, İslenmesi,
depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi,
taşınması, dağıtımı, bayiliği," şeklinde
tanımlanmıştır.

Lisansa Tabi Alanlar:
• Rafinaj,
• İletim,
s Lisanslı Depolama,
• İŞLEME,
• Madeni Yağ Üretimi,
•f Dağıtım,
• İhrakiye Teslimi;
s Taşıma
• Bayilik,
/'ScrüHsl Kulla2222,

> PETROL PİYASASI KANUNUNDA:

" Akaryakıtla harmanlanan ürünler: Metil tersiyer bütil

eter (MTBE), Etanol vb. (yerli tanm ürünlerinden denature

olarak üretilenler ile biodizel hariç ) akaryakıt ile eşdeğer

vergiye tâbi olan ve olacak ürünleri,"

şeklinde tanımlanmıştır.

> PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE:

"Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde,
solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri,
fuel-oil türleri ile blyodizeli,"

şeklinde tanımlanmıştır.

> "Saf biyodizel ve etanolun akaryakıt İle harmanlama İşlemini
rafinene! ve dağıtıcı lisansı sahipleri yapar. Metil tersiyer bütil
eterin harmanlama işlemi sadece raflnertcl lisansı sahipleri
tarafından yapılır. Harmanlanan akaryakıtın piyasaya
sunumunda, ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede
bulunması zorunludur."

> 'Blyodlzel dışındaki akaryakıtlar birbirleriyle karıştınlamaz."

> "Saf biyodizel ve sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde
edilenler hariç, akaryakıt üretimi sadece raflnerid lisansı
sahipleri tarafından yapılır."

> "Akaryakıt ile ilgili olarak TS veya EN standartları, Kurum
tarafından çıkarılan tebliğlerle teknik düzenleme haline getirilir.1

"Yurt içinde satışı yapılacak akaryakıtın teknik düzenlemelere
uygun olması zorunludur"

> "Usans sahipleri, akaryakıtı teknik düzenlemelere uygun olarak
arz etmekle yükümlüdür."
hükümleri ver almaktadır.
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IBfiL ASI ULUSAL MARKER UYGULAMA

s "Ulusal markerin ekleneceği akaryakıt türleri; benzin türleri,
nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gaz yağı, Jet yakıtı,
motorin türleri, fuel oil türleri ve blyodizel'dir."

• "Akaryakıta blyodlzel ekleyecek dağıtım lisansı sahipleri
teknik düzenlemelere uygunluğu Kuruma bildirilen blyodlzell
İşaretlemek İçin gereken ulusal marker) Ek-l'e uygun olarak
düzenleyecekleri "Ulusal Marker Talep Formülle en geç üç 1$
günü öncesinden yükleniciye bildirir.'

s "Yüklenici tarafından; 'Ulusal Marker Talep Formu'nda yer
alan akaryakıt miktarı İle ilgili lisans sahibinin Gümrük
Beyannamesinde ve/veya blyodlzelln teknik düzenlemelere
uygun olduğunun Kuruma bildirildiği belgede belirtilen
miktarın aynı olduğu tespit edildikten sonra Ek-2'de bulunan
"Ulusal Marker İzleme Çizelgesi" düzenlenerek, ulusal
marker İlgili lisans sahibi tüzel kişiye İthalatın yapıldığı tarihte
Kurum adına teslim edilir.'

hükümleri yer almaktadır.

5 Ocak 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan:

• "Otobiyodlzel'ln Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği-Akaryakıt Seri No:2"

• "Yakıtblyodizelin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği-Akaryakıt Seri No:3"

OTOBİYODİZEL - TS EN 14214
Bu Standard, dizel motorlar için %100 derlşlmlerde otomotiv
yakıtı olarak kullanılan veya EN 59O'da belirtilen özelliklere
uygun dizel yakıtlara ilâve edilen yağ asidi metil esterlerinin
(YAME) özelliklerini ve deney yöntemlerini kapsar.

YAKIT BİYODİZEÜ - TS EN 14213
"Isıtma Yakıtları - Yağ Asidi Metil Esterleri - Gerekler
ve Deney Yöntemleri"

• YAKITBİYODİZEL'İ PİYASAYA ARZ

EDİLİRKEN KIRMIZI BOYA İLE

İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

. YAKITBİYODİZEL'İN TAŞIT

ARAÇLARINDA OTOBİYODİZEL OLARAK

KULLANILMASI YASAKTIR.

EPDK Tarafından yayımlanan;

"Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ye Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik

Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:l)'ne göre;

Madde 1- Piyasaya arz edilen motorin türlerinin, TSE
tarafından hazırlanan "TS 3082 EN 590 Otomotiv

yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney
Yöntemleri" standardına uygun olması ve tebliğde

belirtilen usul ve esaslara göre pazarlanması
zorunludur.

Tebliğin Çizelge-1 kısmında; piyasaya arz edilecek
motorin türleri hacimsel olarak maksimum %5

biyodizel ile harmanlanmak zorundadır.

EPDK'NIN 05.01.2006 TARİH VE 630/26 SAYILI
KARARI:

-Biyodizel üreticilerinin işleme lisansı kapsamına dahil
edilmesine ve biyodizel üreticilerine İŞLEME LİSANSI
verilmesine,

-Biyodizel'in ilgili ve diğer mevzuat dahilinde teknik
düzenlemelere uygun olarak üretilmesine,

-Halen faaliyette olan biyodizel üreticilerinin İşleme
lisansı alabilmesi için Kurum tarafından istenecek
olan bilgi ve belgeler ile birlikte EPDK'ya lisans
başvurusu yapmalarına,

karar verilmiştir

LİSANS BA
BILSI v«Bt

SVURU DOSYA
l BELGELER

Başvuru Dilekçesi ve Taahhütname

Tesis Bilgi Dosyası (Üretim tesisine İlişkin olarak Sanayi
Odasından alınan KAPASİTE RAPORU'nun noter onaylı
suretn

Tarife Dosyası

Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Oda Sicil Kayıt Sureti

Vergi Kimlik Belgesi ve Yetki Belgesi

Ana Sözleşme

Bitkisel Atık Yağlardan blyodlzel üretecek tüzel kişiler,
lisans başvuru aşamasında yukarıdaki bilgi ve belgelere
ek olarak BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ gereği Çevre ve Orman Bakanlığından geri
kazanım tesisi olarak almış oldukları lisansın noter onaylı
suretini Kuruma İbraz ederler.
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İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE
SUNULMASI GEREKEN BİLGİ ve BELGELER

• Üretilen biyodizel için; akredite laboratuardan alınan
analiz belgelerinin noter onaylı sureti:

Biyodizel satışına ilişkin olarak EPDK'dan dağıtıcı
lisansı almış slrket/sIrketler İle yapılan
anlaşmasının aslı veva noter onaylı sureti:

Yıllık üretim projeksiyonu;

Sanayi Sicil Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

Biyodizel Dağıtım Ağı
Piyasada akaryakıt sektöründe faliyet gösteren
her türlü firma EPDK'dan lisans almak zorundadır.

İü
Usansına /
biyodizel {
Iflenmlf
Rafineri

Rafimrld Myodlzd
Oratlp dağıtıcıya
satabilir

Lisansına
biyodizel
islenmiş

Bayiler rllketleller

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın
"Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"

Q Atık yağlan sabun veya sabun hammaddesi,

biyodizel ve diğer ürünleri elde etmek amacıyla

kullanan geri kazanım tesisleri İçin Çevre ve Orman

Bakanlığından atık yağ toplama lisansının alınması,

Q Biyodizel üretimi yapacak geri kazanım tesisleri

İçin, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ve TÜBiTAK'tan proses yeterlik beloesi alınması

hususları getirilmiştir.

Lisans Sahibi Dağıtıcı Firmanın Biyodizeli
Dağıtabilmesi İçin;

• Mevcut lisansına biyodizel ibaresini eklettirmesi
gerekmektedir. Mevcut lisansa biyodizel
ibaresinin ekletilmesi için aşağıdaki belgelerle
EPDK'ya başvurulur.

Gerekli Belgeler
Yıllık projeksiyon
Akredite laboratuvardan alınan analiz
sonuçları (TS EN 14214 standardına uygun)
Üretici ile yapılan anlaşma
Ulusal stok yükümlülüğü belgeleri

NOT: Dağıtıcı ve rafineri lisanslarında işlem yapılacak her ürün
belirtilmiştir.

Usulsüzlükler ve Yasal İşlemler

Usansı bulunmayan veya lisansına biyodizel
hususunu işlettirmediği halde biyodizel dağıtan/satan
işletmeler:

a İşletme mühürlenir. Lisans alınıncaya /lisansına
biyodizel eklettlrinceye kadar veya lisans
alınmasını gerektiren durum ortadan kalkıncaya
kadar işletme geçici olarak kapatılır.

D Aynca, işletmeden alınan numune teknik
kriterlere uymuyor ise idari para cezası uygulanır
• Dağıtıcı ve rafinerilere para cezasının tümü,

bayilere 1/51 uygulanmaktadır.

BİYODİZEL Sektöründe
Mevcut Durum

Başvuru sayısı:

Toplam Kapasite:
EPDK tarafından uygun
bulunan başvuru sayısı:

205
2 milyon ton/yıl

27

Firmalara 90 gün süre tanınmıştır.
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TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER
PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

"Etil Alkolün Plvasava Arzı Hakkında Tebllâ*

"Yakıt blyoetanolü: Tarımsal ürünlerin, atık ve
kalıntılarının, ormancılık, sanayi ve belediye atıklarının
biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarından elde edilen ve
taşımacılıkta kullanılan yakıtı,"

"Denatürasyon: Etil alkolün içine, içilmesini ve İçki
imalinde kullanılmasını önlemek amacıyla, renk ve/veya
koku ve/veya tat veren, ancak girdi olarak kullanılacağı
İmalata zarar vermeyen maddelerden bir veya birkagnın
katılması İşlemini,'

Etil Alkolün Plvasava Arzı:
"Yakıt blyoetanolü: Sadece taşımacılık yakıtı veya
taşımacılık yakıt katkısı amacıyla ve kullanım sahasına
uygun denatürasvon yapılarak yetkili alkol dafiıtım firması
eliyle piyasaya arz edilebilir ve piyasa arzına ilişkin kurallar
konu bazında belirlenir."

8 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBUGİ
(RG No: 25826 RG Tarihi: 26/05/2005)

Harmanlayıp: Maliye Bakanlığı tarafından verilen
"Harmanlama İzin Belgesi"™ haiz, 4/12/2003 tarih ve 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan "Rafinerici" ve
"Dagıtıcı'yı,

Harmanlama İzin Belgesi: Kararname kapsamında satış
yapmak İçin biyoetanol ile benzini harmanlayacak olan
harmanlayıcılara Maliye Bakanlığı tarafından verilen izin
belgesini,

Üretici: Blyoetanolü üretip harmanlayıcıya teslim eden
gerçek veya tüzel kikleri.

Üretim İzin Belgesi: Biyoetanolü üretecek olan üreticilere
TAPDK tarafından verilen "Tesis Kurma İzin Belgesi'nl,

ifade eder.

Avnı tebliöe aöre:

Yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş "yakıt

biyoetanolün" maksimum %2 oranında benzinle

karıştırılması halinde karışım miktarına kadar

olan kısmından ÖTV alınmaz.

Çevre ve Orman Bakanlığı,
'Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği"

Petrol piyasasına arz edilen kurşunsuz benzin
hacimsel olarak maksimum %5 biyoetanol içermek

zorundadır.

HAZIRLANAN MEVZUAT
Petrol «yasası Kanun'una biyodlzd ll« ilgili husular Hav* edilmiştir.
•unlan

• Ak.re»kıt; Benzin türleri, nefta (hammadde, solvent nafta hariç),
gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, blyodlzel, fuel-oil türleri İle Kurum
tarafından belirlenen dlger ürünleri,

l lt l Metil tersiyer bOUI eter (MTBE),
denature Myoetanol, blyodlzel vb.

• flrun; Flzlkaal veya kimyasal if lam, rafinaj veya dlger yöntemlerle elde
edilen urun veya ara ürün herhangi Ur hidrokarbonu,

« Umotuli Akaryakıt olarak veya akaryakıt İle harmanlanarak
kullanılmak üzere, bitUsal ve hayvansal .yağlar veya bitkisel ve
hayvansal ank yağlardan elde edilen ürün türevi yag aslU metil
esterleri kanfimını.

Akaryakıt İla ha k üzere »ekerli, nfajastalı
bttkierden, her turlu seMlozik kaynaklardan ve MyoMUe atık ve
araklarından üretilen denature etil alkolü.

devam

* Blyodlzel üreticileri, EPDK'den kalite standartların» gore Oleum yapmak
uzara, bedelsiz olarak (ketim lisansı alırlar. KalHe denetimleri EPDK
tarafından yapdır veya yapardır.

4 Raflnerid ve dağıtıcılar, tamamen yeril tarım ürünlerini kullanarak üretim
yapan biyodizal üreticilerinden temin edecekleri btyodizefl akaryakıt ee
yüzde İki oranında harmanlayabilirler. Harmanlama oranı ve bu oranın
ÖTVsi Maliye Bakanlığı tarahndan düzenlenir.

» Harmanlama oranlan ile İlgili denetimler EPDK tarafından yapılır.

• Blyodlzel üreticileri sadece yeril tanm ürünlerinden üretilen saf blyodbel
dağıtımı ve Mtnjı yapmak İçin, yıllık an az 30 000 ton aa« NyodtaJ tabs
projeksiyonu vermek kof uluyla dağıtım lisansı ve bay) lisansı alabHfriar.

DENETİM ESASLARI

• Denetimler;

6 Ocak 2005 Tarihli ve

2S692 Sayılı Resmi Gazetede

EPDK. tarafından yayımlanan

"Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik"

çerçevesinde yapılmaktadır.
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Denetimlerin Yürütülmesi

İlgili Yönetmelik Madde 6:

EPDK, piyasa fâaliyetlerini kendi personeli veya kamu
kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından
hizmet alımı yoluyla denetime tabii tutar.

Uygulama

E m n ' V « t G « 1 « " Sahil GOvenlIk

Protokol tarihi
22 Mayı» 2005

DENETİM KAPSAMINDA YAPILAN
ÇALIŞMA

• Lisans kontrolü

• Numune alınması

• Numunelerin Kurumca belirlenecek laboratuvarlara
teslimi

• Ulusal marker kontrolü (henüz yapılmamaktadır)

• Gerekli hallerde bilgi ve belge talep edilerek
incelemede bulunulması ve gerektiğinde suret alınması

5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ

KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

AMAÇU KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

• Biyokütle yenilenebilir enerji kaynağı olarak

tanımlanmıştır

• Kamu veya Hazine arazilerinde yenilenebilir enerji

kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini

etkileyici imar planlan düzenlenemez

• Biyokütle kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi

veya yakıt üretimine yönelik AR-GE tesis

yatırımları, Bakanlar Kurulu karan ile teşviklerden

yararlandırılabilir.
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