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Özet

Bu çalışmada bileşik ısı-güç üretiminin tanımı yapılmış, bileşik ısı-güç üretimi ile ilgili temel
parametreler ve kavramlar açıklanmış, ülkemizde bileşik ısı-güç üretimi alanında
yapılabilecek çalışmalar özetlenmiştir.

Bileşik ısı-güç üretimi (kojenerasyon) elektrik ve ısının aynı güç santralından sağlanmasıdır.
Bu uygulama temelde güç üreten makinaların çevreye attıkları ısıdan yararlanmayı amaçlar.
Gaz türbinleri, Diesel veya doğal gaz motorları ve buhar santralları bu amaçla kullanılan
güç üreticileridir. Bileşik ısı-güç üretiminin amacı birincil enerjiden daha etkin
yararlanmaktır. Ayrıca daha az yakıt kullanıldığı için karbon dioksit ve diğer emisyonların
azaltılması, böylece sera etkisinin hafifletilmesi söz konusudur.

Türkiye' de bileşik ısı-güç üretimi endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye' nin
kurulu gücünün yaklaşık yüzde yirmisini bileşik ısı-güç santralları oluşturmaktadır. Birincil
enerji bakımından dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye' de bileşik ısı-güç üretiminin
yaygınlaşması ve etkin bir biçimde uygulanması önem taşımaktadır. Bu alanda yapılacak
çalışmalar şöyle sıralanabilir. Öncelikle santralın türünün ve büyüklüğünün doğru
belirlenmesi, en yüksek enerjiden yararlanma oranının ve ekonomik faydanın sağlanması
önemlidir. Bu konuda doğru yöntemlerin oluşturulması gereklidir. İkinci bir araştırma alanı,
sistem tasarımı ve sistemi oluşturan ekipmanların seçimi konusunda optimizasyon
yöntemleridir. Literatürde bu amaçla kullanılan yöntemlere eksergoekonomik çözümleme adı
verilmektedir. Üçüncü olarak bileşik ısı-güç üretimiyle bölge ısıtma/soğutması ile mikro
kojenerasyon alanlarında uygulama yöntem ve teknolojisi geliştirilmelidir. Dördüncü olarak
bileşik ısı-güç üretiminde kullanılabilecek yakıtlar ve bu yakıtlarla çalışan sistemler üzerinde
araştırmalar yapılmalıdır. Son olarak yasal düzenlemeler bileşik ısı-güç üretimini
özendirecek ve destekleyecek yönde geliştirilmelidir.
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Cogeneration

Extended Abstract

Cogeneration is the combined production of power and heat. Cogeneration aims to utilize the waste
heat of power plants. The waste heat may be utilized for proces heating, district heating, drying and
cooling. In this way the primary energy is utilized more efficiently. Furthermore due to use of lesser
amounts of fuel, emissions and carbon dioxide production is reduced. This is important from the
viewpoint of controlling global warming.
Cogeneration is used worldwide in industry and in conjunction with district heating. The prime movers
used for this purpose are gas turbines, Diesel or natural gas engines and steam power plants.
There are several parameters used for characterizing cogeneration. First of all capacity shows the
power produced by the cogeneration plant. Most of the cogeneration plants used in industry have
capacities between 3 and 20 MW. However there are plants having capacities as large as 200 MW
and capacities smaller than 1 MW. The latter are known as micro cogeneration plants. Power to heat
ratio is another parameter characterizing cogeneration. It gives the ratio of power produced to heat
produced in a cogeneration plant. For gas turbine plants this is around 0.6, for gas engines it is about
I. For steam power plants, power to heat ratio is smaller than 0.4. The total efficiency or fuel
utilization efficiency is defined as the total useful output of the plant as power and heat to energy input
as fuel. The higher this value, the better is the cogeneration application. In a well designed plant this
value may be as high as eighty to ninety percent.
Cogeneration started as self power production in Turkey to provide continuous and top quality
electric power to industrial plants in the 1990 's. Now approximately 20 % of the power production
capacity of Turkey is provided by the cogeneration plants.
Turkey imports most of its primary energy demand, therefore it is important to increase the use of
cogeneration to reduce the demand. There are studies which may be done in universities and industry
which may serve this purpose. Some of these studies are discussed below.
The feasibility studies for cogeneration plants is a field which should be developed.. The hourly, daily,
montly and yearly power and heat demands should be calculated to decide on the correct capacity of
the plant. The capacity of the plant may be decided on the electrical power demand or the heat
demand. In general it is more economical to base the plant capacity on the electrical power demand.
In order to save as much energy as possible, the plant should operate continuously at full load. A
study which will survey the cogeneration plants in service today, to determine the annual average fuel
utilization efficiency may be a useful guide in sizing new cogeneration plants.
It is important to select and size the equipment forming the coeneration plant so that the sum of the
operating and investment costs are minimized. The methodology used for this purpose is called exergo
economic analysis which is based on the pioneering works ofTsatsaronis, ElSayedand Valero.
The use of cogeneration in conjunction with district heating is widely used in northern and eastern
Europe. This may well be applied to newly developing residential areas, university campuses and
similar complexes. The main obstacle in the application of combined power and district heating is
high initial investment costs. Government policies and subsidies in this area may be well worth
because of the national savings resulting from the reduction in fuel imports.
Micro cogeneration or spread electric power production is becoming more feasible as the technology
developes and costs are reduced. The costs of micro cogeneration technologies, such as micro
turbines, fuel cells, Stirling cycle engines are starting to become competitive with conventional
technologies which cost approximately 500 US dollars per kW today.
Another area where research is needed is the use of fuels other than natural gas in cogeneration
plants. Coal, biomass and biodiesel may be cited in this respect. Steam power plants, fuel cells and
the Stirling engines hold an advantage in this respect from the viewpoint of burning alternative fuels.
The establishment of regulations and policies directing the application of cogeneration need close
cooperation between the governmental institutions and the universities. In fact cogeneration is as
important as the renewable energy sources in reducing the demand for fossil fuels.

Keywords : cogeneration, waste heat, energy efficiency
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Giriş
Bileşik ısı-güç üretimi veya kojenerasyon, elektrik ve ısının aynı güç santralından
sağlanmasıdır. Bu uygulamanın ardında yatan temel düşünce, güç santrallannda çevreye
atılan ısının yararlı bir amaca yönlendirilmesidir. Bu amaç proses ısısının sağlanması,
kurutma, konut ısıtması, ek güç üretimi, soğutma olabilir. Böylece birincil enerji daha etkin
kullanılır. Enerji verimliliğinin yanı sıra, çevreye atılan karbon dioksitin ve diğer zararlı
gazların azaltılması, daha büyük ölçekte sera etkisini azaltır.

Bileşik ısı-güç üretimi bugün dünyada endüstride ve bölge ısıtmasında yaygın olarak
uygulanmaktadır. Bu amaçla gaz türbinleri, Diesel ve gaz motorları ile buhar santrallan güç
üreticisi olarak kullanılmaktadır.

Bir bileşik ısı-güç santralını tanımlayan parametreler aşağıda açıklanmıştır. Daha geniş bilgi
ve uygulama örnekleri için Kartchenko (1998) incelenebilir.
Santralın gücü, santralda birim zamanda üretilen elektrik enerjisini gösterir. Endüstrideki
bileşik ısı güç üretimi uygulamalarının büyük çoğunluğunda bu büyüklük 3 ile 20 MW
arasındadır. Ancak uygulamada 200 MW büyüklüğünde santrallara da, mikro kojenerasyon
adı verilen 1 MW' dan küçük santrallara da rastlanmaktadır.
Santralda üretilen elektrik enerjisinin ısı enerjisine oranı elektrik ısı oram olarak tanımlanır.
Bu büyüklük anlık değerlerle gösterilebileceği gibi, aylık veya yıllık ortalama değerlere
dayandırılarak da gösterilebilir. Elektrik ısı oram gaz türbinleri için yaklaşık 0.6, gaz
motorları için yaklaşık 1.0' dir. Buhar santrallannda ise 0.4' ten küçüktür.
Santralın toplam verimi veya enerjiden yararlanma oram, santraldan elde edilen elektrik ve
ısı güçlerinin toplamının, tüketilen yakıt enerjisine oranıdır. Bu parametre bileşik ısı-güç
üretimi uygulamasının başanmını doğrudan belirten bir büyüklüktür. Bu değerin yüksek
olması enerjinin etkin kullanıldığını gösterir. İyi tasarlanmış santrallarda bu değer %80 ile
%90 arasındadır.

Türkiye' de bileşik ısı-güç üretimi uygulaması, 199O'lı yılların başında endüstri kuruluşlarının
güvenli ve kaliteli elektrik sağlayabilmek için başvurduktan ve otoprodüktör uygulaması
adıyla bilinen bir yöntem olarak ortaya çıkmış, daha sonra atık ısıdan yararlanarak gerçek
bileşik ısı-güç üretimine (kojenerasyona) dönüşmüştür. Bugün Türkiye' nin kurulu gücünün
yaklaşık %20 kadarını bileşik ısı-güç santrallan oluşturmaktadır. Bu santralların çoğu gaz
türbinli veya gaz motorlu santrallardır.

Ülkemizde bileşik ısı-güç üretimi alanında yapılabilecek çalışmalar
Birincil enerji gereksinimini karşılamada büyük oranda dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye' de
bileşik ısı-güç üretimi uygulamasının yaygınlaşması önem taşımaktadır. Böylece daha az
birincil enerjiye gerek duyulacaktır. Bileşik ısı-güç üretiminin artması ve daha etkin bir
biçimde uygulanabilmesi için üniversitelerde ve endüstri kuruluşlarında yapılabilecek
çalışmalar vardır. Aşağıda bu konuda bazı düşünceler belirtilmiştir.

Bileşik ısı-güç santrallannı tasarlarken olurluluk (fizibilite) çalışmaları dikkatle yapılmalı,
kurulacak sistemin parametreleri özenle seçilmelidir. Kuruluşun gerek duyduğu elektrik ve ısı
enerjisi saatlik, haftalık, aylık, yıllık bazda iyi etüd edilmeli, santral büyüklüğüne bundan
sonra karar verilmelidir. Santral büyüklüğü kuruluşun gerek duyduğu elektrik gücüne veya
gerek duyduğu ısı gücüne göre seçilebilir. Genellikle ekonomik açıdan kazançlı olan
kuruluşun elektrik gücünün öncelik almasıdır. Santral gücünün, kuruluşta gerek duyulan
elektrik gücünden daha küçük seçilmesi, santralın zamanın çoğunda tam kapasitede ve
böylece daha verimli çalışmasını sağlar. Bu durumda karşılanamayan elektrik gereksinimi

207



şebekeden sağlanabilir. Isı gereksinimi olabildiğince bileşik ısı-güç santralından
karşılanmalıdır. Gerek duyulacak fazladan ısı yardımcı kazanlardan sağlanabilir. Ülkemizde
kurulmuş olan bileşik ısı-güç santrallannda yukarıda belirtilen hususun ne ölçüde yerine
getirildiği, başka bir deyişle bu santrallann enerjiden yararlanma oranlarının yıllık
ortalamalarının bulunması bir araştırma konusudur.

Bileşik ısı-güç sistemlerinin maliyet ve enerji verimliliği bakımlarından optimizasyonu bugün
dünyada üzerinde çok çalışılan bir konudur. Tsatsaronis (1993), Valero (1994), ElSayed ve
Evans (1970) bu konuda öncü çalışmalar yapmışlardır. Yakıt fiyatları, ekipman maliyetleri ve
başarım parametreleri göz önüne alınarak maliyet ve verim açılarından en uygun sistemin
seçilmesi bu çalışmaların özünü oluşturmaktadır.

Bileşik ısı-güç üretiminin bölge ısırmasıyla birlikte uygulanması Kuzey ve Doğu Avrupa'da
çok yaygındır. Ülkemizde bu uygulamaya bir örnek İstanbul Esenyurt' da bulunan 180 MW
gücündeki kombine çevrim santralıdır. Santralın atık ısısı, Esenkent yerleşim bölgesini
ısıtmak için kullanılmaktadır. Ancak Türkiye' de bu tür uygulamaların sayısı pek azdır.
Toplu konut sitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu uygulama artabilir. Gaz türbinli, gaz
motorlu orta büyüklükte (5-20 MW) santrallarda bir yandan elektrik üretimi yapılırken, öte
yandan konut siteleri, üniversite kampüsleri, kışlalar, hastane kompleksleri ve benzer yerler
ısıtılabilir. Bir ileri adım, yaz aylarında ısıtma için kullanılmayacak enerjiyle, abzorpsiyonlu
soğutuculardan yararlanarak bölge soğutması yapmaktır. Bileşik ısı-güç üretimi ve bölge
ısıtmasının önünde uygulayıcı açısından en büyük engel genellikle yüksek maliyetler ve
finansman sorunudur. Bu konuda özendirici politikalarla devletin destek olması beklenir,
çünkü birincil enerji tüketiminin azalmasından doğrudan devlet kazançlı çıkacaktır.

Küçük ölçekli veya mikro kojenerasyon uygulamaları dünyada giderek yaygınlaşmaktadır.
Bugün 1 ile 10 MW elektrik gücüne sahip, gaz türbinli veya gaz motorlu bileşik ısı-güç
santralarının tüm yardımcı donammlarıyla birlikte maliyetleri kW güç basma 500 dolar
kadardır. 500 k W dan daha küçük bileşik ısı-güç santrallan olarak tanımlanan mikro
kojenerasyon santrallan, bugüne kadar yukarıdaki maliyetlerin çok üzerinde olmuştur. Ancak
teknolojinin gelişmesiyle birlikte maliyetler sürekli düşmektedir ve mikro santrallar
uygulanabilir duruma gelmiştir. Bu tür santrallann günümüz iklimlendirme sistemleriyle
ilişkilendirilmesi ve ekonomik açıdan olurluluğunun sağlanması, bu alandaki güncel araştırma
konularından biridir.

Bileşik ısı-güç sistemlerinde kullanılan yakıtlar ayn bir araştırma konusudur. Bugün bileşik
ısı-güç sistemlerinde en çok kullanılan yakıt doğal gazdır. Buhar türbinli sistemler ve Stirling
motorları her türlü yakıtı kullanabilmek bakımından önemli bir üstünlüğe sahiptir, ancak
maliyetleri gaz türbinli veya gaz motorlu santrallara oranla daha yüksektir. Kömür, biyomas,
bitkisel yakıt kullanan sistemlerin oluşturulması, bu yakıtların çevreyi en az kirletecek bir
biçimde yakılmasını sağlayacak yanma düzeneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin bu alanda öncü araştırmalar yapmalan beklenebilir.

Bileşik ısı-güç sistemlerinin yaygınlaşmasında yasaların, yönetmeliklerin ve özendirici
politikaların önemli bir rolü vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin gündeminde bekleyen
Enerji Verimliliği Yasası ve Türkiye Kojenerasyon Yasası' nın kabul edilmeleri bu konudaki
gelişmelerin önünü açacaktır. Birçok Batı Avrupa ülkesinde uygulanan elektrik alım desteği
yenilenebilir enerji kullanımında olumlu gelişmelere yol açmıştır. Benzer politikaların,
Türkiye' deki küçük ölçekli bileşik ısı-güç üreticileri için uygulanması da ülkemizde
kojenerasyonun yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.
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Sonuç
Bileşik ısı-güç üretiminin yaygınlaşması Türkiye' nin birincil enerji talebini azaltmak
bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada bileşik ısı-güç üretimine ilişkin temel tanım ve
parametreler gözden geçirilmiş, bu alanda üniversitelerde ve endüstri kuruluşlarında
yapılabilecek araştırma ve çalışmalara ilişkin özet bilgi verilmiştir.
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TÜRKİYE'DE KOJENERASYON TEKNOLOJİSİNİN GELİŞMESİ
VE GELECEĞİ

1. KOJENERASYON SİSTEMİNİN KİSA TANIMI

KojcnertsyoD, aynı primer eneği kıyıugı ite elektrik, m vey* mekanik enerjiyi ef
zamanlı olaak Üreten sistemin adıdır. Bu birliktelik, iki atenmtn tek tek kendi
baf Inn», baslu yerlerde aretifanesine nazaran bflyuk kaynak tasamıflı ulamaktadır.
Bunu bir şekilde ifade etmeye çalışırsak:
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Sikil 1. Ill ve Elektriğin Birlikte ve Ayn Ayn OretOmed Şesulan

1st ve Elektrik ihtiyaçlarının büyüklüğüne, ısının hangi prosesle kullanılacağına bağlı
olarak kojeneresyon sistemleri çeşitli şekillerde dizayn edilebilir. Bazı örnekler
vennek gerekirse:
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k.Tjria « (l nıılynıs k^"hV Mdı Yanı <J,ıĥ  cek sayıtb Sınavı Tiık^iım

| ÎLDAŞ sennn- 0?d ^«ksor 'leTsahatime hskk* kazandı

bıld.ğı lüîldc. T.lcKlr.k

9. KOJENEKASVOV TKSİSI.KRJMN SOKUM ARİ

.ı) Elektrik I'ijutaKinda liretim Kapasıltsi Bullufu

vYva çak cİL-kırık sıLmulnn ya^nJığı için, 'I L»AS Üıpprpdukı.ırlcır fiu-ld cİLİCTTi£r

^t i i . ra V > Minr!a;;osı gcnrüı, a\nia yeri s i^iiiss-e ^iır^n Vap-î lcs ve>a V.-p-!>l

Ucvrfi SaTssr̂ Üenyli; stsrcrrvle clekîriK ı îcüm kapaşüCM fazlalığı oki^

p-szarlasvijkı-â sıkınîr?'j tiri.!ılcr ve Jıih ı̂ .lu^uk k^[i^^ıfc ılc ç^h^ii^vo bîi^lj^ılar !

bankalara kaı>ı güç durumhra du^uler

Sckıordc y^;ıi)jn thğtı bu ,;kıniı d j . bıiyük •.ii-.nallenn buvuk uukUrda IIILIIMIIW

I iniklerinin Alpk G^ıılun Şebekesunc bağlanmasına kr.rjı uscksı/lıgınd

küynaklaıımakıaılır Sanki gi/li bir güç. Kosjııcrj'iyon Tcüsk'iiiiın A O Ş^btkL's:

bağianujaMra kJÎji ,-t^ıi]' îrkr.ık gOçSukJı.r ı<-̂ d ^dıyuı b-j cesislenrs üîkLin

1)) Doğal (..i/ııı Belirli Bölgelere Veriliyor Olnıaumtan Kaynakbıutı [ { j k u /

Ru.t Dofal Garı Tuıkıyr'yt ! 987'tie gddı Bu taahten sonra yaklaşık 10 yıl

Tut-l Oil M,iri3, I i'G ^ıbı yaknhn kullanmak /oiMiıda kaldılsı Bu ?.ouinluiuk

Koıcna^yorı TOMSI Y,ıtınınL-ıl,ın y jk l^ ık 15 yıldan baı I in1 l ıyjlı Ifi.Ü - 18 11

aı-umda .Icgısuı doğal g j / fıyaiıru gört fvıbılıtt hesaplarını yapulaı -E ıcsıs

ıT L ua ren ^'^y a I K̂ ^ 11 v^u^'t ''riTiiji VJ nü^ i jdı v^ ^ Oüö Â̂ rT ındü iıVdi'lıiF 2o.v

i,cvıyc-.inc yükseldi Yani 2 yıl idinde ılo^la ga; d yarı ^ 5 4 arnı Un Minraki sl

gor^Lgım? Gr:ıfîk 2 Î004 2006 yıllan ar^MiuU doğal g « ve ck-ktrik (sarmyı
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Cnflk 2. DofıJ Gu - Elektrik Fly.tt.an Deftim. (Mm 20M - Mart 20M)

fef

Bundan di görüleceği tere, 2 yıl içinde doğal gaz (iyatlan %54 arttığı halde,
elektriğin lanayiciye satış flyılı hiç değişmemiştir. (1,1 cem/kWh)

GRAFİK l'lfcn ÇIKAN SONUÇ

• Elektrik Üreticilerinin %95'i yakıt olarak doğal gan kullanıyor.

• Elektrik Oreticileri fiznitite hesaplanın m '̂O 16,0 cent'e göre yapnuflar.

• Doğal Gazm l6,0cen'lik fiyatıyla elektrik üretim maliydi : SJcent

• BugOnko Gaz Fiyanyla (26.S cenl/m1) elektrik Oretim maliyeti : 7,2 cent

ELEKTRİK İLETİM VE DAĞİTİM ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK.
ELEKTRİK ORETİM MALİYETİ k\Va BAŞLNA 7 4 eeat OLURSA
ELEKTRİK SATIŞINDAN ÜRETİCİ PARA KAZANABİLİR Mİ?

Kazananaaz; hatta zarar eder. Cfiika;

r >

A nokıuMiuliin
U noklasına ukisirak

15-tkv I1-.İAŞ

US kV

m
lkWh'lik elektriğin Brüt Üretim Maliyen : 7.2 cenl/kWh

Net Oretim Maliyeti (ic ihtiyaç hesabıyla) : 7.6 centfkWh

Nakledilecek Enerjinin Hat Kayıplarını Karşılama PayKHO : 0.5 cent/kWh

OrerkH Çıkış Fiderinde teslim edilen 1 kWVin Maliyeti : >.l cenVkWh

Orta Gerilim Dağıtım Bedeli YG İsletme Bedeli : 1.0 - 1.1 cenl/kWh

Serbest Tüketici Barosmda teslim edilen elektriğin üreticiye maliyeti (en az)

: 9,1 cent/kWh

Serbest Tüketici Bansında teslim edilen elektriğin üreticiye maliyeti (en çok)

: 9.9 cenlAWh

BUGÜN TEDAS-1N SERBEST TOKETtÇt KENDİ BAHASINDA TEDAS'IN
M e m t i a ( l t £ 7 Ykr/kW») FİYATI DURURKEN, TEDARİKÇİDEN

tftnfm FİYATLA ELEKTRİK ALIR MI?

Az Once gösterdiğimiz Azcre Kojenerasyon Tesisleri yeni yıtmmlannı durduran ve
kurulmuş olanların isletme zararlarını arttıran iki önemli neden van

ÇOK YÜKSEK DOfiAL CAZ FİYATI

ÇOK YÜKSEK İLETİM VE DACITIM BEDELİ

NE YAPMAK LAZIM?

Kajtaımyaa Tesisleri, b> ilkeata alba yamurtlayarı unklandır. Zira;

• 1991-2002 yıllan arasında ülkemizi karanlıktan kurtarmıştır.

• Sn anda da Arzedüebilir Oretim Kapasitesi ile daha 25.000 GWh elektrik
üretebilecek dunımdadniar ve 2OO7-2OOI yıllarının hesaplanan elektrik
tıkıiıtiıinm kv^ı mevcut co iyi ıhçttr.

• Gecen yıl 21.000 GWh elektrik OreHrken. yüksek çevrim randımanlan ile 3.0
milyar m> doğal gaz tasamırb sagiamııbıar.

• Yine gecen yıl bu tesisler sayesinde atmosfere 12.0 müyan ton daha az CO,
salanım yapılmıştır.

• Bu tesisler bu güne kadar. bakQmetimizdcn alım garantisi: Hazine'den ademe
garantisi istemeden kredilerini bulmuşlar, elektriklerini Oretnûsler ve
Türkiye'de elektrik ananın güvencesi ve kalitesinin de teminatı olmuşlardır

BÜTÜN BU NEDENLERLE BU TESİSLERİ ELBİRLİĞİ İLE
YAŞATMAMIZ GEREKMEKTEDİR.
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10. SONUÇ

Yaşadığımız sıkıntılara ragmen, Kojenerasyon Enerjisi artısı, elektrik talep
büyümesinin Üzerinde seyretmektedir. Az fince bahsettiğimiz önlemleri hayata
geçirebilirsek. yıllık kojenerasyon büyümesinin bugünkü %10 oram yerine %20-30
ansında değişeceğine inanıyorum.

Özellikle "Toplu Konut ve Bölgesel Isıtma için Kojenerasyon" Kanunu çıkartılırsa,
bugün sadece Endüstriyel Kojenerasyon olarak gelişmekte olan Kojenerasyon
Sektörünün, elektrik üretimindeki %17*lik payının 2020 yılında. Hollanda'da olduğu
gibi %40'B ulaşacağını hesaplıyorum. Bu hedefe ulasabilirsek. yıllık doğa) gaz
tasarrufunun 10 milyar m1 ve CO, salınım azalmasının da 40 milyon ton /yıl
(Avnıpa'daki toplam azalma 240 milyon ton /yıl) olacağını bilgilerinize sunmak

Çalışmalarımızın yetkililer tarafından anlaşılıp değerlendirilmesi ve hedeflerimizin
tutması dileği ile hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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