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ÖZET 
Fosil kökenli enerji kaynaklar n n s n rl  rezervi, petrol krizleri ve artan emisyon kirlili i içten yanmal  motorlar 
için alternatif enerji kaynaklar n n ara t r lmas  ihtiyac n  ortaya ç karm t r. Alternatif yak tlar genel olarak 
gaz, s v  yak tlardan olu maktad r ve bunlar n bir k sm  yenilebilir kaynaklard r. Bitkisel ya lar; dizel motorlar 
için önemli alternatif yak tlardand r ve endüstriyel alanlarda kullan m  sürekli artmaktad r. Dünya enerji 
ihtiyac  genel olarak konvansiyonel kaynaklardan kar lanmaktad r ve petrol tüketimi bu kaynaklar içerisinde 
önemli bir yer tutmaktad r. Dünya petrol üretiminin büyük bir k sm  içten yanmal  motorlarda kullan lmakta ve 
alternatif enerji kayna  aray lar nda, otomotiv sektörü önemli bir yer tutmaktad r. Dünyadaki teknolojik 
geli menin paralelinde h zla artan enerji ihtiyac  nedeniyle, enerjiyi yo un olarak kullanan sektörler, ara t rma 
geli tirme faaliyetlerini, alternatif enerji kaynaklar n n geli tirilmesi üzerinde yo unla t rm lard r. Bu 
çal mada, biyodizelin emisyon karakteristi i ve Erzincan’ n alternatif dizel yak t üretim amaçl  tar msal 
biyodizel potansiyeli incelenmi tir. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyodizel,  Alternatif Enerji, Emisyon, Çevre 
 
1. G R   
Dünya’da nüfus art na ve s n rland r lamayan insan 
ihtiyaçlar n n sürekli artmas na ba l  olarak enerji 
tüketimi ve enerji maliyetleri de sürekli artmaktad r. 
Artan bu talepler enerji fiyatlar  üzerinde etkin 
olmakta sanayi, tar m, hizmetler sektörü gibi tüm 
üretim proseslerini ve nihayet bunlarla birlikte 
zincirin son halkas nda yer alan tüketicileri de 
önemli ölçüde etkilemektedir. Enerji kaynaklar ndan 
yoksun ve ekonomik olarak zay f olan ülkeler 
enerjide d a ba ml l ktan, arz ve talepte meydana 
gelen bu s k nt lardan kurtulmak için daha az 
kirletici üreten, yenilenebilir ve alternatif enerji 
kaynaklar na yönelerek çözüm üretmeye çal an 
politikalar geli tirmektedirler. Di er taraftan fosil 
yak tlar tüm olumlu katk lar  yan nda, endüstriyel 
geli im hava ve çevre kirlili ini de beraberinde 
getirmi tir. Artan hava kirlili i ve enerji 
fiyatlar ndaki de i imler nedeniyle, alternatif enerji 
kaynaklar n n de erlendirilmesi konusuna ilgi ve 
uygulama yo unlu u gösterilmektedir. Alternatif 
enerji kaynaklar  ve geli meler incelendi inde 
dünyada biyodizel ve biyoethanol gibi yenilenebilir 
biyoyak tlar n geli imi dikkatleri çekmektedir. 
Biyoyak tlar n hammaddesini tar m ürünlerinin 
olu turmas , tar m sektörü ve üreticiler aç s ndan da 
önemini art rmaktad r. Biyoyak tlar n beraberinde 
getirdi i; artan tar m ürünleri fiyatlar  üzerindeki 
etki, enerji tar m nda kar la lan sorunlar ve tar m 
topraklar n n enerji-g da amaçl  olarak 
de erlendirilmesi gibi sorunlar da g da talepleri 
üzerinde tart malar  da gündeme getirmektedir. 
Petrol ürünlerinin büyük bir k sm  içten yanmal  
motorlarda yak t olarak kullan lmaktad r ve bu türev 
yak tlar içinde en çok kullan lan ise motorindir. 
Türkiye’nin motorin tüketimi benzin tüketiminin 
yakla k alt  kat d r (1,2,3).  

 
Türkiye’ye enerjide d ar ya ba ml l k ve tar msal 
üretim kapasitesi aç s ndan bak ld nda; alternatif 
enerji kaynaklar  içinde en büyük potansiyele 
biyodizel sahip oldu undan, biyoyak t üretim 
çal malar  daha çok biyodizel üzerinde 
yo unla maktad r. Bitkisel biyokütle, ye il bitkilerin 
güne  enerjisini fotosentez yoluyla do rudan 
kimyasal enerjiye dönü türerek depolanmas  sonucu 
olu maktad r. Ya l  tohum bitkilerinden (kolza, 
aspir, pamuk, ayçiçe i, palm ya , ci it, m s r, soya 
vb.) biyodizel yak t üretilmekte ve mevcut dizel 
yak ta alternatif yak t olarak kullan lmaktad r. 
Biyodizel, genellikle bitkisel ya lardan elde edildi i 
gibi bitkisel at k ya lar (evsel, endüstriyel, 
yemekhaneleri, yemek fabrikalar  vb. tüketimlerden 
kaynaklanan at k ya lar) ile hayvansal ya lardan 
(mezbaha, bal k, tavuk ya  gibi) elde edilmektedir. 
Fakat en kaliteli biyodizel; bitkisel ya lardan elde 
edildi inden ya l  tohum ve dolay s yla bitkisel ya  
üretim potansiyelimizi artt rarak bitkisel ya  
sanayicileri ve biyodizel üreticilerinin talepleri 
mutlaka ülke içerisinden kar lanmal d r. 
Biyomotorin; biyodizel, Dizel-Bi, Ye il Dizel adlar  
ile de bilinmektedir.  Türkiye bugün toplam 
enerjisinin yakla k %80'ini ithal eden bir ülkedir ve 
enerji ithalat  sürekli art  göstermektedir (3,4,5,6). 
Türkiye'nin yüksek tar msal üretim potansiyeli 
dikkate al nd nda; k rsal kesimin ekonomik 
yap s n n güçlenmesi ve i  imkanlar n n yan nda yan 
sanayinin de geli mesine katk da bulunacak 
biyodizel öncelikli bir seçenektir ve petrolde d a 
ba ml l n azalt lmas  ba ta olmak üzere, tar msal 
üretimde çe itlili in art r lmas , k rsal kalk nmay  
desteklemesi ve yem sanayine ham madde sa lamas  
gibi sebeplerle büyük önem ta maktad r. Türkiye’de 
biyodizel üretimi için; üretilen ya l  tohumlar yeterli 
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olmad ndan kanola, soya ve palmya  gibi ürünleri 
ithal ederek biyodizel üretimi yap lmaktad r. Bu 
durumun Türkiye ekonomisine olan yükünü 
azaltmak için "Biyoyak t üretiminde üretim aç  
olan ürünler yerine üretim potansiyelimiz büyük 
olan ürünleri tercih etmemiz veya bu ürünlerin 
ekimini art rmam z gerekmektedir. Di er yandan her 
geçen y l dünyada ba ta ya l  tohumlar olmak üzere 
tar m ürünlerinin fiyatlar n n önemli miktarlarda 
artt  ve gelecek y llarda da artmaya devam edece i 
dikkate al nd nda; "Ülkemizin tar msal üretim 
potansiyeli dikkate al narak, biyoyak t üretim 
politikas  belirlenmelidir. Türkiye tar m potansiyeli 
çok yüksek bir ülke olmas na ra men mevcut 
potansiyelini tam olarak de erlendiremedi inden ve 
gerçek anlamda bir üretim plan  ve program  
yap lamad ndan baz  ürün gruplar nda üretim 
fazlas , baz  ürün gruplar nda ise üretim azl  
sorunu ya anmaktad r. Ülkemizde ya l  tohumlu 
bitkilerin üretimi ve tüketimi ele al nd nda 
dengenin kurulamad  ve büyük bir arz aç  oldu u 
görülmektedir. Türkiye'de y ll k 35 milyon ton olan 
petrol tüketiminin %2'sinin biyodizel ile 
kar lanmas  halinde, 700 bin ton bitkisel ya a 
ihtiyaç vard r ve bu nedenle ya  bitkilerinin 
üretiminin art r lmas  büyük önem ta maktad r 
(6,7,8). Türkiye; yakla k 300 bin ton kullan lm  
at k ya  potansiyeline sahiptir, bu maliyeti dü üren 
etkenlerdendir ve bu at k ya lar n biyodizel 
üretiminde kullan lmas  ile y lda yakla k 500 
milyon TL ekonomik de er elde edebilmektedir. 
Ayr ca at k ya lardan biyodizel elde edilip 
kullan lmas  sonucunda dizel yak ta göre atmosfere 
at lan sera etkisine neden olan CO2 miktar nda, 900 
bin ton civar nda azalma olacakt r (4). 
 
Literatüre göre Türkiye‘de ilk biyodizel üretimi 
1934 y l nda Atatürk Orman Çiftli i’nde tar m 
traktörlerinde yak t olarak kullan lmak ve petrol 
ürünlerinde d a ba ml l  azaltmak için 
Atatürk’ün emri ile gerçekle tirilmi tir. Bu 
çal malar zeytin, ha ha , pamuk ve ayçiçe i ya  
kullan larak ve so uk havan n bu ya lar üzerindeki 
olumsuz etkileri dikkate al narak yaz aylar nda 
yap lm , denemelerde Lanz (Alman), Ho efranz 
(Macar), Muktells ( sveç) ve Fordson (Amerikan) 
marka traktörler kullan lm t r (7). Çal ma 
sonucunda bitkisel ya larda yak t tüketiminin 
motorine göre çok az fark etti i rapor edilmi , bu 
denemelerden y llar sonra 1990’l  y llardan itibaren 
de biyodizel ile ilgili çal malar yo unla m t r. Tüm 
dünyada oldu u gibi ülkemizde de giderek önem 
kazanan biyodizel önemli bir endüstri kolu haline 
gelmeye adayd r. Türkiye’de son y llarda giderek 
art  gösteren biyodizel üretiminde verilere göre 
yakla k yüzde binlik bir art  söz konusudur. 2004 
y l nda sadece 4 olan biyodizel üretim tesisi, 2006 
y l nda 270’e ç km t r. Bu tesislerin ço unun lisans  
bulunmamakla birlikte y ll k üretim kapasiteleri 1,5 
milyon tonu a maktad r. Türkiye için oldukça yeni 

olan bu sektördeki en büyük s k nt lardan biri olan 
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2006 y l nda yakla k 
0.65 YTL olarak uygulanmaya ba lanm t r. 
2006’n n Aral k ay nda ise biyodizel üretimi için 
i leme lisans  bulunan firmalar taraf ndan, sadece 
Türkiye'de üretilen tar m ürünlerinden elde edilmesi 
kayd yla ve motorin ile kar t r lmak üzere, rafinerici 
ve da t c  firmalara tesliminde ÖTV tutar  s f ra 
indirilmi tir. Ancak bunun bitkisel at k ya lar  da 
kapsayacak ekilde geni letilmesi beklentiler 
aras ndad r (9,10). 
 
Gelece in en önemli sektörleri aras nda say lan 
biyodizelin, üretim öncesi ve sonras nda olmak 
üzere farkl  birçok yan sektöre etkisinden de söz 
etmek gerekmektedir. Ya l  tohumlar n üretimi ve 
pazara sunulmas nda tar m sektörü, üretim 
yap labilmesi için gerekli makine ve teçhizat n 
temini, tohumlar n ya lar n n ç kar lmas  i lemi, 
biyodizel üretim a amas , da t m , pazarlanmas  ve 
ta nmas  gibi pek çok farkl  sektörün birbirine ba l  
bir ekilde çal mas yla geni  bir kesime istihdam 
sa lanabilecektir. Biyodizel elde edilen ürünlerin 
Türkiye’de yeti tirilmelerine bakt m zda ise; 
ayçiçe i, soya, pamuk gibi ürünlerin yan nda 
özellikle kanola bitkisinin hem k  hem de yaz 
aylar nda ekilebiliyor olmas  tar m m z için oldukça 
avantajl  görülmektedir ve hemen her bölgede 
yeti tirilebilen kanola bitkisinin ya  oran  %40-50 
civar ndad r. K n yap lan ekimlerde verimin daha 
yüksek olmas , ekim ve hasat a amas nda bu day 
ekim ve hasad nda kullan lan makinelerin 
kullan labilmesi, az masrafl  olmas  ve küresel 
s nman n büyük tehdit olu turdu u günümüzde 

sulama gerektirmeden ve her tür toprakta yeti ebilen 
kanola, özellikle biyodizelin mucize bitkisi olarak 
de erlendirilmektedir. Türkiye’de bitkisel ya  
aç n n bulundu u gerçe i dikkate al nd nda; bu 
aç n giderilebilmesi ve biyodizel üretimi 
yap labilmesi için ya  oran  yüksek tar msal 
ürünlere a rl k verilmesi ile “Enerji Tar m ” olarak 
adland r lan bu tür bitkilerin yeti tirilmesi Türk 
tar m na katk  sa layacakt r. Ayr ca, kanola 
tohumunun Türkiye’de üretilmiyor olmas , 
Türkiye’ye uluslararas  tekeller taraf ndan 
getirilmesi muhtemel olan ve geneti i de i tirilmi  
ürün endi esi ortadan kalkacakt r (4,12,13). 
 
Ülkemizde; ya  tohumlu bitkilerde ekim alan  ve 
üretim miktarlar  incelendi inde; Tablo 1, 2 ve 3 te 
görüldü ü gibi en önemli ya l  tohumlu bitkiler 
olarak soya fasulyesi, pamuk, kolza ve ayçiçe i 
bitkileri ele al nm t r. Dünya ve Türkiye ekim 
alanlar na, üretimlerine bak ld nda; soya ve 
kanola’n n ülkemizde iklim ve pazarlama sorunlar  
nedeniyle önemli miktarlarda ekili  alan  
bulamad , buna kar n pamuk ve ya l k 
ayçiçe inin en önemli ya l  tohumlu bitkiler oldu u 
görülmektedir. Son iki y l itibar yla ülkemizin 
bitkisel ya  arz  incelendi inde; yurtiçi ya l  tohum 
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ve ya  üretiminde ayçiçek ve pamu un ilk s ralarda 
yer ald , ya  ithalat nda ise ba ta soya, ayçiçe i, 
palm ve m s rözü’nün önemli bir pay ald  
görülmektedir. Bitkisel ya larda yurtiçi üretim ve 
ithalat toplam arz  1.3 milyon ton seviyelerinde 
seyretmektedir. AB ve ABD’de hayvansal kökenli 
ya lar dahil toplam ya  tüketiminin ki i ba na y ll k 
50 kg’ n üzerine ç kt , bu miktar n Türkiye’de 26 
kg seviyelerinde oldu u görülmektedir. Ayr ca 
AB’nin kolza ya n , ABD’nin ise soya ya n  daha 
fazla tüketti i, Rusya, Ukrayna gibi ya l k ayçiçek 
üretiminin yüksek oldu u ülkelerde de ayçiçe i 
ya n n tüketimde ilk s ray  ald  görülmektedir. 
Ülkemizde de ayçiçe i ya  en çok  
tüketilen bitkisel ya d r (4,8,9). 
 
Biyodizel kullan m  aç s ndan dünyaya bak ld nda; 
AB’de ve birçok ülkede biyodizelin normal dizele 
belirli oranlarda kar t r lmas  zorunlu hale gelmi tir 
ve bu oranlar gün geçtikçe art r lmaktad r. Ayr ca 
AB’de biyodizel kullan m  2005 y l nda yüzde 2 
iken 2030 y l nda bu oran n yüzde 30’a ç kar lmas  
hedeflenmektedir. sveç 2020 y l nda petrolü günlük 
hayattan tamamen kald rarak tüm araçlar n 
biyodizelle çal mas n  hedefleyen planlar 
yapmaktad r. Asya’ya bak ld nda ise Çin, Tayland, 
Hindistan, Malezya ve Filipinler gibi geli mekte 
olan ülkelerde de çiftçinin geçim kayna  olan eker 
kam  ve palmiye ya  gibi ürünlerden biyodizel 
üretilmesi, k rsal kesimin üretici konumuna geçmesi 
aç s ndan önem verilen bir politikad r. AB 
ülkelerinde Biyodizel kullan m  yayg nla rken 
Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, 
rlanda, sveç, talya, Norveç, Polonya ve Slovakya 

gibi ülkelerde biyodizel üretimi yasal olarak 
vergiden muaft r. ABD’de ise dizel yak tlara yüzde 
20 oran nda biyodizel ilave edilmektedir. Dünyan n 
bir numaral  üreticisi konumunda olan Almanya’da 
biyodizel benzin istasyonlar nda yak t olarak 
sat l rken kom usu Fransa’da vergi te viki 
uygulamas n n yan  s ra rafinerilerde yüzde 5 
oran nda kar mlara izin verilmekte ayr ca 
konutlarda da s nma amaçl  olarak kullan lmaktad r. 
Brezilya’da da t pk  Almanya’da oldu u gibi benzin 
istasyonlar nda yak t olarak sat lan biyodizel ABD 
ve Avrupa’da ticari olarak üretilmektedir. 2006 
verilerine göre biyodizel dünyada  28 ülkede 
kullan l r hale gelmi tir. Biyodizel; ABD’de 
soyadan, Malezya’da palm bitkisinden elde ederken 
AB’de kanoladan üretilmektedir (1,3,9,11,12).  
 
Türkiye’de 2004 y l nda 15.000 dönüm, 2005 
y l nda 150.000 dönüm, 2006 y l nda 1.500.000 
dönüm Kanola ekimi yap lm t r. Verim: 300-320 
kg/da aras nda de i mi tir. Kanola tar m na yönelik 
bölgesel tohum deneme ve verim çal malar  2002 
y l ndan beri sürmektedir. TS EN 14214 standard na 
uygun biyodizel kanoladan üretilmektedir. Kanola, 
pancar münavebe alanlar nda ekilebildi i gibi 
bu day, arpa, gibi tah llar n yeti tirildi i arazilerde 

de yeti tirilebilir. 1 ha araziden 2,5 ton kanola elde 
edilir, 1 ton kanoladan % 33 ya  ç kart labilir.1 ton 
kanoladan 0,33 ton ya  elde edilir.1 ton ya dan 1 
ton biyodizel üretilir.1 ha araziden 0,83 ton 
biyodizel elde edilir (9).  
 
2. B YOD ZEL N YAKIT ÖZELL  
VE EM SYON PERFORMANSI 
Dünya enerji ihtiyac n n kar lanmas nda %40 ile en 
büyük paya sahip olan petrolün büyük bir k sm  
içten yanmal  motorlarda kullan lmaktad r. Rudolf 
Diesel; 1893 y l nda yapt  ilk prototip dizel 
motorunda yak t olarak f st k ya  kullanm  ve 
di er bitkisel ya lar nda yak t olarak 
kullan labilece ini dü ünmü tür. Ancak 1900 lü ve 
sonraki y llarda petrol kökenli yak tlar n ucuzlu u, 
pazarlarda bulunmas , düzenli da t m n n 
yap lmas , verimlili i ve motorlara uygunlu u gibi 
faktörler fosil kökenli yak tlara olan talebi 
artt rm t r. Ancak bitkisel ya lar n dizel yak t  
olarak tercih edilmeleri; 1973 petrol krizi sonras  
enerjide d a ba ml l n azalt lmas , çevreye 
sal nan emisyon kirlili i, küresel s nma gibi 
problemlere ba l  olarak çevre bilincinin geli mesi 
sonucu olmu tur. Biyodizel yak tlar bitkisel ürünler 
ve art klar ndan üretildi inden biyodizel yak t 
kullan m  ile atmosfere küresel s nman n temel 
sebebi olan CO2 at lmayaca ndan sera gaz  
olu umunda önemli oranda azalma sa lanacakt r 
(4,5,8,12,7). 
 
Biyodizelin s l de eri motorinin s l de erine 
oldukça yak n de erde olup, biyodizelin setan say s  
motorinin setan say s ndan daha yüksektir. Biyodizel 
kullan m  ile motorine yak n özgül yak t tüketimi, 
güç ve moment de erleri elde edilirken, motor daha 
az vuruntulu çal maktad r. ABD Çevre Koruma 
Ajans  (EPA) taraf ndan, biyodizelin çevre ve insan 
sa l na di er yak tlara k yasla daha az zarar 
verdi i kabul edilmi , zararl  emisyonlar ve 
potansiyel sa l k etkileri aç s ndan tam olarak 
de erlendirilen ve olumlu görü lerin ortaya ç kt  
tek alternatif enerji kayna  olarak belirlenmi tir. 
Biyodizel; klasik dizel motoru üzerinde herhangi bir 
de i im yap lmadan kullan labilecek bilinen tek 
alternatif yak tt r. Biyodizel, motorine benzer 
ko ullarda ta nabilir, kullan labilir ve depolanabilir. 
Biyodizel do rudan (%100) veya B5: %5 
biyodizel+%95 dizel, B20: %20 biyodizel+%80 
dizel, B50: %50 biyodizel+%50 dizel) oranlar nda 
motorin ile kar mlar halinde kullan labilir ve en 
yayg n kullan lan kar m oran  (%20 biyodizel 
ve %80 motorin) eklindedir. De i ik 
ara t rmac lar n yapm  oldu u deneysel çal malar 
sonucu elde edilen emisyon de erleri 
incelendi inde; biyodizel ve motorin-biyodizel 
kar m  kullan m nda CO, PM, HF, SOx, ve CH4 
emisyonlar nda azalma, NOx, HCl ve HC 
emisyonlar nda ise artma gözlemlenmi tir(1,5). 
Biyodizel için EN 14214 AB Standard  ile ASTM D 
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6751 ABD Standard  yürürlüktedir. Biyodizel’in 
sahip oldu u özellikler bu alternatif yak t n dizel 
motorlar  d nda da yak t olarak kullan m na olanak 
vermektedir. NOx emisyonu katalitik konvertör 
kullan larak kontrol alt na al nabilir. Tablo 4 te B100 
ve B20 emisyonlar n n motorin emisyonlar  ile 
kar la t r lmas  verilmektedir. Dizel yak t  ve 

biyodizelin yak t özellikleri Tablo 5’te verilmi tir. 
Tablo 5 incelendi inde dizel yak t de erleri ile 
bioyodizel de erleri aras nda benzerlikler oldu u 
aç kça görülmektedir Biyodizel 
a rl kça %11oksijen içerir, biyolojik olarak kolay 
ve h zl  parçalanabilir ve sofra tuzundan 10 kat daha 
az toksiktir.  

 
Tablo 1. Ya l  tohumlar Türkiye ekim alanlar (1.000 Ha) (14) 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 
Soya Fasulyesi 17 19 40 25 
Pamuk(Çi it) 542 660 720 730 
Kanola(Kolza) - 0.5 0.5 5 
Ya l k Ayçiçek 542 560 560 470 

 
Tablo 2. Ya l  tohumlar Türkiye üretimi (1.000 Ton) (15) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ayçiçek 590 830 660 760 930 950 700 
Pamuk 1350 1370 1350 1350 1300 1400 1300 
Soya 50 75 85 50 45 35 36 

Kanola  2 7 5 2 5 28 
Toplam 1990 2277 2102 2102 2277 2390 2064 

 
Tablo 3. Türkiye bitkisel ya  arz  (2001/2007) (15) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Soya 321.252 612.497 831.964 681.964 1.129.091 1.016.907 1.230.908 

Kanola 2.182 54 5.714 5.714 61,56 184.895 245.262 
Ayçiçek 182.728 129.108 481.703 481.703 491.325 371.472 596.147 
Pamuk 32.046 54.509 83.814 83.814 125.635 70.202 7.3 
Toplam 538.208 769.168 1.253.195 1.253.195 1.807.611 1.643.476 2.079.617 

 
Tüketti imiz biyodizelden atmosfere verilen CO2, 
biyodizel üretiminde kullan lacak olan ya  bitkisi 
taraf ndan en fazla bir y l içinde geri al nacakt r. 
Dünya’n n en önemli çevresel sorunlar ndan olan ve 
fosil yak tlar n geri al namayan CO2 emisyonlar n n 
yol açt  sera etkisi sonucunda ortaya ç kan küresel 
s nmadan kaynaklanan olumsuzluklar n indirgenmesi 

ba lam nda önemli katk lar sa lar. Suya 
b rak ld nda 28 günlük bir sürecin sonunda 
biyodizelin yüzde 95’i çözülürken, dizelde bu oran 
yüzde 40 mertebelerine kadar dü mektedir. Bu 
nedenle, özellikle ABD’nde birçok eyalette, göller ve 
nehir alanlar nda kullan lan ula m araçlar nda ve 
teknelerde saf biyodizel kullan m  zorunlu k l nm t r. 
Bakteriler taraf ndan kolayca ayr t rabildi i için çevre 
dostu olarak kabul edilen biyodizelin içerdi i kükürt 
miktar , dizele oranla çok dü ük oldu undan 
biyodizelin kullan lmas  durumunda, asit ya muru 
gibi olumsuz çevresel etkilerin olu mas  önlenir. 
Ayr ca dizel yak t için 125 °C olan alevlenme noktas  
biyodizelde 149 °C oldu undan daha emniyetli bir 
yak t olarak de erlendirilebilir. Yanmam  

hidrokarbon oran , dizel yak ta göre %90, kanserojen 
etkisi olan aromatik hidrokarbonlara göre %75-90 
oran nda daha azd r (2,4,5,17).Yerli ve ithal kanola 
ya  ile motorinin maliyet kar la t rmas  yap ld nda 
1 ton motorinde d a ba ml l k 572 $ oldu u halde 1 
ton ithal hammadde ile üretilmi  biyodizelde d a 
ba ml l k 900 $’d r. Her bir ton ithal hammadde ile 
biyodizel üretimi ülke ekonomisine 328 $ zarar 
demektir (2,7,8,9). thal ya  ile üretilecek biyodizelin 
Türkiye ekonomisine faydadan çok zarar  vard r. thal 
hammadde ile biyodizel üretmek yerine ithal 
hampetrolden motorin elde etmek ülke ekonomisi 
aç s ndan daha olumlu bir yoldur. thal hammadde ile 
üretilen biyoyak tlar n ülkeye ekonomik olarak bir 
katk s  olmamakla birlikte ithal edildi i ülkedeki 
tar msal faaliyeti desteklemek anlam n  da 
ta maktad r. thal hammadde ile üretilen biyoyak t 
sadece biyodizel üreticiye fayda sa lar, ülkeye 
ekonomik, tar msal ve sosyal katma de er yaratmad  
gibi, üretimi a amas nda harcanan ülke kaynaklar n n 
da (elektrik-su vb.) verimsizce kullan lmas na sebep 
olur (9). 
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Tablo 4.  Biyodizel ve dizelin emisyonlar n n kar la t r lmas  (2,4,5) 
Emisyonlar B20 B100 

Karbonmonoksit -6.90% -34.50% 
Partikül Madde -6.48% -32.41% 
Hidroflorik Asit -3.10% -15.51% 
Kükürt Oksitler -1.61% -8.03% 

Metan -0.51% -2.57% 
Azot Oksitler 2.67% 13.35% 

Hidroklorik Asit 2.71% 13.54% 
Hidrokarbonlar 7.19% 35.96% 

 
Tablo 5.  Dizel yak t  ve standart biodizelin yak t özellikleri (13,18) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ERZ NCAN L N N TARIM VE 
B YOD ZEL POTANS YEL  
Erzincan ilinin yüzölçümü 1.190.300 hektard r ve 
Do u Anadolu Bölgesi içersinde genelde karasal 
iklim özelli i göstermektedir. Arazinin %59.6 s  
da , %26.4’ü plato, %5.4’ü yayla, %8.6 ovalar yla 
birbirinden farkl  iklim karakterlerine sahiptir ve 
452.562 hektar  çay r ve mera alanlar ndan 
olu maktad r. Erzincan ovas , jeomorfolojik 
yap s yla, Do u Anadolu Bölgesi içersinde 
polikültürün yap ld  bir karakter göstermektedir. 
Etraf  da larla çevrili olan ilin rak m  1000 metreden 
fazla olan bu yerlerdeki mikroklima bir iklim 
özelli i göstermektedir ve Erzincan ovas nda çe itli 
tar msal ürünler, yeni ürün tipleri ve a lama ile 
meyve üretimine elveri li bir ortam  
olu turmaktad r. Erzincan Ovas n n su kaynaklar  
aç s ndan zengin olmas , sulu tar m imkân  
vermektedir. lin toplam tar m alan  olan 202.704 
hektar n (il yüzölçümünün %17.1’i) özellikle 
Erzincan ovas  bölümü tamamen sulanabilmektedir. 
2003 y l  sonu itibar yla sulanabilir toplam 137.857 
hektar arazinin 100.198 hektar  sulu, 37.659 hektar  
sulanamayan tar m alan d r. Erzincan ikliminin, 
Do u Anadolu ve Karadeniz bölgeleri aras nda, 
kendine özgü nitelikleri sebebiyle çevre illerin sebze 
ve meyve bahçesi gibidir. 2007 y l  sonu itibar yla 
Erzincan ilinde 123.959 hektar alanda tarla ürünleri 
ekilmi  ve 43.517 hektar alan nadasa b rak lm t r. 
Tar ma elveri li oldu u halde kullan lmayan alan ise 
28.534 hektard r. 3.490 hektar alanda meyvecilik ve 

3.203 hektar alanda da sebzecilik yap lm t r. En çok 
ekimi yap lan ürünler bu day, arpa, çavdar, kuru 
fasulye, eker pancar  ve yem bitkileridir.  
Erzincan’ n tar msal yap s na ait özet bilgiler Tablo 
6 da verilmi tir.  
 
Biyodizel elde edilen ürünlerin Erzincan ilinde 
yeti tirilmelerine bakt m zda ise; ayçiçe i, soya, 
m s r, aspir gibi ürünlerin yan nda özellikle kanola 
bitkisinin hem k  hem de yaz aylar nda ekilebiliyor 
olmas  Erzincan tar m  için oldukça avantajl  
görülmektedir. Erzincan'da 2007 y l  de erlerine 
göre eker pancar  rekoltesinin 333 bin ton, 
bu day n rekoltesi 178 bin ton, m s r rekoltesi ise 
76,6 bin ton olarak gerçekle mi tir ve eker 
pancar n n ard ndan en fazla bu day ve m s r 
üretilmektedir. Enerji tar m n n Erzincan ili 
aç s ndan en önemli avantaj ,  ekonomik de eri 
dü ük tar m ürünlerinin yerine ekonomik de erleri 
yüksek ve ayn  zamanda da belirli bir fiyat 
istikrar na sahip tar m ürünleri yeti tirerek ekonomik 
fayda sa layacakt r. Ayr ca Erzincan ili ve ülkemiz 
aç s ndan dizel yak t konusunda d ar ya ba ml l  
azaltacakt r. Di er taraftan eker pancar na getirilen 
kota nedeniyle alternatif ürün aray n  sürdüren 
Erzincan çiftçisi m s r ve ayçiçe i ekimine a rl k 
vermeye ba lam t r.  Do u Anadolu Bölgesi´nde ilk 
kez 2006 y l nda Tercan ilçesi Mercan beldesi´ne 
ba l  Gökce köyünde deneme amaçl  olarak üretilen 
kanola bölge iklim artlar na kolay uyum 
sa lad ndan gerekli deste in verilmesi halinde bu 
ürünün ekiminin geli tirilerek istenilen düzeye 

Yak t Özellikleri S n r De er 
(min - max) 

Biyodizel Dizel 

Kapal  Formül  C19H35,2O2 C12,226H23,29S0,0575 
Molekül A rl ( g/mol)  296 120 - 320 

Alt Is l De eri Kütlesel( Mj/kg) 
 Alt Is l De eri Hacimsel( Mj/L) 

 37,1 
32,6 

42,7 
35,5 

Özgül A rl  (15 oC) 0,875 - 0,90 0,87 - 0,88 0,82 - 0,86 
Kinematik Viskozite (40 oC) 2 - 4,5 4,3 2,5 - 3,5 

Tutu ma Noktas ( oC) 55 - ... >100 >55 
Alevlenme noktas ( oC) --- 149 125 

Kükürt çeri i(% Kütlesel) ... - 0,05 <0,01 <0,05 
Tutu ma Katsay s ( Setan Say s ) 49 - ... >55 49 - 55 

Kül(% Kütlesel) ... - 0,01 <0,01 <0,01 
Su Miktar ( mg/kg) ... - 200 <300 <200 
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getirilebilece i belirlenmi tir. Gökçe köyündeki 
çiftçiler pancara getirilen kotan n çiftçiyi olumsuz 
yönde etkilemesi sonucu mecburen alternatif ürün 
olarak kanola ekimi yapm lar, bölge iklim artlar na 
kolay uyum sa layan, ekimi çok rahat olup maliyet 
olarak da dü ük olan kanolan n 2006 y l nda 6 
dönümlük bir alanda deneme ekimini 
gerçekle tirilmi  ve oldukça da ba ar l  sonuç 
al nm t r. Bugün bölgede 5 bin dönümlük bir alanda 
kanola ekimi yap lmakta ve dönüm ba na 300-350 
kg ürün al nmaktad r. Kanola ekiminden sonra yine 
bölgede bir ilk gerçekle tirerek ilk kez 1500 
dönümlük bir alanda deneme amaçl  ayçiçe i ekimi 

yap lmaktad r. Alternatif ürün aray lar nda 
kanola'dan sonra ayçiçe i ve m s r ekimine 
yönelmenin nedeni bu bitkilerin di er tar m 
ürünlerine göre özellikle ayçiçe i ve m s r n 
getirisinin yüksek olmas d r.  Bu bölgemizde ya l  
ayçiçe ine verilen deste in ç tlamal k ayçiçe ine de 
vermesinin üreticiyi te vik edece i tahmin 
edilmektedir. limizde pancar ekiminde zarar eden 
çiftçinin kanola, m s r ve ayçiçe i gibi alternatif 
enerji tar m  ile kazanc n n artaca  tahmin 
edilmektedir. Tablo 7 de Erzincan  temel tar m 
ürünlerinin 2007 y l  ekim alanlar , üretim miktarlar  
ve verimleri verilmi tir. 

 
Tablo 6. Erzincan tar msal ekilebilir toprak potansiyeli (19) 

Ekilen Toplam Tarla Alan  (Hektar) 123.959 
Nadasa B rak lan Alan (Hektar) 43.517 
Meyvelik Alan (Hektar) 3.490 
Sebze Ekili Alan (Hektar) 3.203 
Ba  Alan  (Hektar) 864 
Sulanabilir Tar m Alan  (Hektar) 137.857 
Sulamas  Yap lan Tar m Alan  (Hektar) 96. 442 
Devlet Sulamas  (Hektar) 9.698 
Halk Sulamas  (Hektar) 26. 743 

 
Tablo 7. Temel tar m ürünlerinin ekim alanlar , üretim miktarlar  ve verimleri (19) 

Ürün Ad  Alan (Hektar) Üretim (Ton) Verim (Kg/Da) 
Bu day 63 763 178 039 280 

Arpa 23 125 63 111 273 
Fasulye 7 129 11 378 160 

eker Pancar  5 990 333 000 5 240 
Domates 1 168 55 285 4 700 

 
Tablo 8. Seçilmi  tarla ürünlerinin alan, üretim ve verimi 2007 (19,20,21) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erzincan’da; ayçiçe i, soya, m s r, kanola üretimi için 
arazi yap s  aç s ndan geli me olarak uygun artlara 
sahip olmas na ra men bir ya  fabrikas  yoktur, fakat 
bölgesel bazda bak ld nda Erzurum’da bir ya  
fabrikas  vard r. Türkiye’de bitkisel ya  sektörü 
ayçiçe i üretiminde, kendine yeterlik durumu yakla k 
%60 ‘t r. Türkiye pazar ndaki %40’l k aç n k sa 
vadede kapanmayaca  ve ayçiçe i ürününün k sa 
vadede pazarlama sorunu ile kar la mayaca  
dü ünülmektedir. Tablo 8 de Türkiye ve Erzincan’da 
ayçiçe i, kanola, m s r, soya ve aspir üretiminin verim 
ortalamas  verilmi tir. Üretim de erlerindeki 
farkl l klar n ba l ca sebeplerinin ba nda ilimiz 
çiftçilerinin geleneksel eski al kanl klar na ba l  

kalarak üretim yapmalar , ürünlerinden tohumluk 
ay rarak tohum kullanmalar , yüksek verimli hibrit 
tohumluklar  kullanmamalar  gelmektedir. Bunun 
neticesinde, çiftçimiz dü ük verim almakta, 
dolay s yla geliri dü ük olmaktad r. Ülkemizde; 
ayçiçek ya  üretimi 1.s ray  almakta, bunu s ras yla  
zeytin ve m s rözü ya  takip etmektedir. Yap lan 
hesaplamalara göre Erzincan; 2007 y l  arazi ve ürün 
verimleri dikkate al nd nda 27.750 ton ayçiçek ya ,  
13477 ton  kanola, 76600 ton m s r, 15.683 ton soya  
üretecek kapasiteye sahiptir. Tablo 8 incelendi inde 
Erzincan; Türkiye ayçiçe i üretiminin %5, kanola 
üretiminin %5, m s r üretiminin %2 ve soya 
üretiminin %1ini kar layacak düzeydedir. 

 

Verim (kg/Da) Erzincan alan ve tahmini üretim Ürün Ad  
Türkiye Erzincan 

Türkiye 
Üretim(ton) (bin hektar) ton ve (yüzdesi) 

M s r 851 600-800 4.200.000 63.763 76.600 (%2) 
Ayçicek 202 120-130 596.147 23.125 27.750 (%5) 

Soya 245 220-270 1.230.908 7.129 15.683 (%1) 
Kanola 232 225-240 245.262 5.990 13.477 (%5) 
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4. SONUÇLAR    
Ülkemizde ekimi yap lan ya l  tohumlu bitkilerin 
üretim miktarlar n n tüketimi kar lamad  ve 
ülkemizin gerek ya l  tohumlarda gerekse ham ya da 
dünyan n say l  ithalatç  ülkeleri aras nda yer ald  
görülmektedir. Türkiye’de ya l  tohumlu bitkilerin 
üretiminin art r lmas  için daha çok alanda ekim 
yap lmas  gereklidir. Ancak üreticilerin ekimde bu 
üretimi tercih etmeleri de kârl l k ile orant l d r. Bu 
aç dan de erlendirme yap ld nda al nmas  gereken 
tedbirler unlard r;  
1.Stratejik öneme sahip olan bu alternatif enerji 
kayna n n iyi de erlendirilmesi Türkiye’nin gelece i 
aç s ndan da gereklidir. Do ru ve planl  tar m 
politikalar  ve uygun tar m ürünleri ile kendi ya l  
tohumumuzu i lemek suretiyle kendi biyodizelimizi 
üretebilmemiz için öncelikle biyodizel için ekilen 
ya l  tohum üretiminin art r lmas  gerekmektedir. 
 2.Ya l  tohumlu bitkilerde desteklerin devaml l  
sa lanmal , uygulanmakta olan prim sistemi üretici 
maliyetleri dikkate al narak belirlenmeli ve prim 
miktarlar  ekim öncesi aç klanmal d r. 
3.Ayçiçe i üretimi için sulaman n önemi dikkate 
al nd nda; sulanabilir Erzincan ovas nda yap lacak 
ekim ile ürün verimini 1,5-2 kat na ç karmak 
mümkündür. 
4.Biyodizelin; ilimizde küçük i letmelerde yerli ürün 
kullanarak üretilmesi bir örnek te kil ederek ilimizin 
giri imcilik kapasitesinin artmas na katk  
sa layacakt r.  
5.Biyoyak t üretiminin ilk ve en önemli ad m  
hammadde teminidir. Biyoetanol ve biyodizel 

üretiminin sürdürülebilir k l nmas  düzenli olarak 
hammadde temini ile mümkündür. Erzincan’ n 
biyoyak t hammaddesi yeti tirme kapasitesi yüksek 
olan bir il oldu u söylenebilir. Biyoyak t ancak yerli 
hammadde ile üretilirse ülke ekonomisine fayda 
sa lar. Hammadde üretiminde en büyük sorumluluk 
tar msal birliklere dü mektedir.  
6.Üreticinin beklentisi genellikle ayçiçe i/bu day 
paritesi do rultusunda olu maktad r. Üretim 
maliyetleri co rafi bölgeler dikkate al narak 
belirlenmeli ve hasat sezonunda ithalat 
yap lmamal d r. 
 
Sonuç olarak; biyodizel Türkiye'de enerji tar m  
program  ile uygulamaya al nabilecek en önemli 
alternatif yak t seçeneklerinden biridir. Ülkemizde 
kara ta mac l n n önemli bölümünde, deniz 
ta mac l nda ve ayr ca endüstride kullan lan dizel 
motorlar  taraf ndan önemli miktarda motorin 
kullan lmaktad r. Petrol tüketimimizin ancak %15'i 
yerli üretimle sa lanabilmektedir. Petrol ürünleri 
tüketimi içinde ise, en büyük pay %34 de eri ile 
motorine aittir. Biyodizel kullan m  ile petrol 
tüketiminde ve egzoz gaz  kirlili inde azalma 
gerçekle ecektir. Biyodizel üretmek ve kullanmak için 
Türkiye yeterli ve uygun alt yap ya sahiptir. 
Türkiye'de kanola, ayçiçek, soya, m s r ve aspir gibi 
ya l  tohum bitkilerinin enerji amaçl  tar m  
mümkündür. Türkiye’nin; enerji amaçl  tar m 
politikas  içinde Erzincan ilinin de yer almas , 
çiftçinin yönlendirilmesi yararl  olacakt r. 
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