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ÖZET 

Enerji kaynaklar n n tükenmesi, yol açt klar  çevresel sorunlar ve enerji fiyatlar ndaki art , ülkelerin alternatif 
enerji kaynaklar na yönelmesine sebep olmaktad r. Bu alternatif enerji kaynaklar  içerisinde en büyük teknik 
potansiyele sahip olanlardan bir tanesi de biyokütledir. Bu çal mada, s v  biyokütle içerisinde yer alan 
biyodizelin dizel motorlarda alternatif yak t olarak kullan m , yak t özellikleri, Dünya’daki ve ülkemizdeki 
durumu incelendi. Çe itli ara t rmac lar taraf ndan daha önce yap lan deneysel çal malarda elde ettikleri 
motor performans  ve egzoz emisyonlar  aç s ndan biyodizel kullan m  de erlendirildi. Buna göre biyodizelin 
mevcut motor konstrüksiyonu fazla de i tirilmeksizin performans aç s ndan dizel yak t na yak n de erler verdi i 
ve emisyonlar aç s ndan da dizel yak t ndan daha çevre dostu oldu u belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, dizel motorlar, motor performans , egzoz emisyonlar  

1. G R  

Enerji, insan ya am n n ihtiyaçlar n n 
kar lanmas nda en önemli unsurlardan biri olup 
ülkelerin de ekonomik ve sosyal olarak büyümesini 
sa layan en temel ö elerin ba nda gelir. Nüfus 
art yla beraber h zla artan enerji ihtiyac m z n 
büyük k sm n  kar lad m z fosil yak tlar n sonlu 
bir rezerve sahip olmas , kullan m  s ras nda hava ve 
çevre kirlili i sorununu da beraberinde getirmesi 
nedeniyle insanlar  yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklar  üretme konusunda aray lara 
yöneltmi tir.  
Günümüzde motorlu ta t endüstrisinin temel enerji 
kayna  petrol ürünleridir. Dünya petrol 
kaynaklar n n  
belirli bölgelerde toplanm  olmas , zaman zaman 
pet- 
rol krizlerinin ya anmas na ve buna paralel olarak da 
fiyatlar n n istikrars zla mas na neden olmu tur. Bu 
olumsuzluklar alternatif yak tlara yönelmeyi 
h zland rm t r. Bu anlamda yenilenebilir enerjiler 
içerisinde en büyük teknik potansiyele sahip 
biyokütle öne ç kmaktad r. Odun, ya l  tohum 
bitkileri (kolza, ayçiçek, soya v.b), karbonhidrat 
bitkileri (patates, bu day, m s r, pancar, enginar, 
v.b.), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, v.b.), 
protein bitkileri (bezelye, fasulye, bu day v.b.), 
bitkisel art klar (dal, sap, saman, kök, kabuk, v.b.), 
hayvansal at klar ile ehirsel ve endüstriyel at klar 
biyokütle enerji teknolojileri kapsam nda 
de erlendirilmekte ve mevcut yak tlara alternatif çok 
say da kat , s v  ve gaz  yak tlar na ula lmaktad r. 

S v  biyokütle içerisinde yer alan en önemli 
alternatif dizel motoru yak t  biyodizeldir. 
Biyodizel; ya  bitkisi olarak adland r lan ayçiçe i, 
kanola(kolza), pamuk, keten tohumu, yerf st , soya 
gibi bitkilerin tohumlar ndan veya at k yemeklik 
ya lardan ve hayvansal ya lardan elde edilen 
ya lar n bir katalizör (asidik, bazik katalizörler ile 
enzimler) e li inde alkol (metanol, etanol vb.) ile 
transesterifikasyon ad  verilen kimyasal reaksiyonu 
sonucunda elde edilen ve dizel motorlar nda 
kullanabilen bir yak tt r. 
Literatüre göre bitkisel ya lar n motor yak t  olarak 
kullan lmas  dizel motoru mucidi Rudolf Diesel’in 
1898’ de Paris fuar nda sergiledi i ve yer f st  ile 
çal mak üzere tasarlad  motora kadar 
dayanmaktad r. Bu fuarda, dizel motor herhangi bir 
zorlukla kar la lmadan belirtilen ya la çal t r lm  
ve yap lan testlerde özgül yak t tüketimi 240 gr/BGh 
ve ya n s l de eri 8600 kalori/kg olarak 
ölçülmü tür (Ö üt ve O uz, 2006). 
Petrol endüstrisinin geli mesiyle birlikte ve petrol 
ürünlerinden elde edilen yak t n maliyetinin daha az 
olmas ,  bitkisel ya lara olan ilgiyi azaltm t r. Bu 
dönemde 2 numaral  dizel yak t  ön plana ç km  ve 
dizel motorlar nda bu yak ta göre de i iklik 
yap lm t r. Bitkisel ya lar 1920’lerin sonuna kadar 
kullan lm t r. 1970'li y llarda ya anan petrol 
krizlerinin sonucunda alternatif yak tlar üzerine 
yap lan ara t rmalar artm t r. Bitkisel ya larla 
yap lan birçok çal ma,  bitkisel ya lar n k sa süreli 
ve acil durumlarda kullan labilece ini göstermi tir. 
Çünkü bitkisel ya lar uzun kullan m süresinde 
enjektörlerde birikintiler, piston ve segmanlar n 
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yap mas , motor ya nda seyrelme gibi birçok 
motor problemine sebep olmu tur. Bu yüzden 
bitkisel ya lar n yak t özelliklerinin iyile tirilmesine 
ihtiyaç duyulmu tur (www.enerjikaynaklari.net). 
 
2.B YOD ZEL N KULLANIM 
GEREKÇELER  
 
Biyodizel verim olarak motorine yak n ve motor 
performans  olarak da hemen hemen e de erdir. 
Di er yak t türlerine göre üstünlükleri; 
•Çevre dostu,  
•Yenilenebilir hammaddelerden elde edilebilen,  
•At k  bitkisel ve hayvansal ya lardan üretilebilen, 
•Anti-toksit etkili,  
•Biyolojik olarak h zl  ve kolay bozunabilen, 
•Kanserojenik madde ve kükürt  içermeyen,  
•Yüksek alevlenme noktas  ile kolay depolanabilir, 
ta nabilir ve kullan labilir,  
•Ya lay c l k özelli i mükemmel,  
•Motor ömrünü uzatan,  
•Motor karakteristik de erlerinde iyile me sa layan, 
•Kara ve deniz ta mac l nda kullan labilen,  
•Is tma sistemleri ve jeneratörlerde kullan ma uygun, 
•Stratejik özelliklere sahip,  
•Mevcut dizel motorlar nda hiçbir tasar m 
de i ikli i gerektirmeden  kullan labilen,  
•Ticari ba ar y  yakalam   bir ye il yak tt r 
(Karaosmano lu, 2008). 
Bu üstünlüklere ra men biyodizelin sak ncal  yönleri 
de vard r. Bunlar; 
• Is l de eri dizel yak t na göre daha dü üktür. Bu 
durum motordaki yanma sonucunda bir miktar güç 
dü ü üne yol açar, 
• So uk hava artlar ndan dizel yak t na göre daha 
çabuk etkilenir. Bu durum biyodizelin so uk iklim 
bölgelerinde kullan m n  s n rland r r. Bunu 
a abilmek için B20 yak t  kullan m  tercih 
edilmektedir, 
• Azot oksit emisyonu dizel yak t na göre biraz daha 
yüksektir. Ancak bu sorun yanma s cakl n  
azaltarak a labilir,                                                                                 
• Ya lama ya n n seyrelmesine neden olmaktad r ( 
Alt nsoy, 2007). 
Dizel yak t  ve biyodizellerin yak t özellikleri Tablo 
1. de gösterilmi tir. 
 
Tablo 1. Biyodizel ve Dizel Yak t (D2) Özellikleri 
(Lapuerta vd., 2008) 
 
Özellikler Biyodizel D2 

Yo unluk (15oC) (kg/m3) 870-895 810-860 

Viskozite (40oC) (cSt) 3.5 - 5.5 2 – 3.5 

Setan Say s  45 - 65 40 - 55 

Filtrede T kanma Noktas  (oC) -5……10 -25…..0 

Bulutlanma Noktas  (oC) -5……12 -20…..0 

Akma Noktas  (oC) -15…10 -35….0 

Alt Is l De er (MJ/kg) 36.5 - 38 42.5 - 44 

 
 
3.DÜNYADAK  VE ÜLKEM ZDEK  
DURUMU 
 
Gelece in yak t  olarak tan t lan biyodizelin üretim 
maliyeti yüksektir. Ya l  bitki tohumundan üretim 
yapan tesislerde biyodizel maliyetindeki en büyük 
pay tohumuna aittir. At k ya  hammadde olarak 
kullanan i letmelerde üretim maliyeti göreceli olarak 
daha azd r.  
Üretim maliyetini dü üren unsurlar üretim s ras nda 
elde edilen yan ürünlerin (gliserin vb.) 
de erlendirilmesidir. Gliserin biyodizel üretim 
maliyetini belirleyen ve tesisin mali faydas n  direkt 
etkileyen bir yan üründür. Gliserinin safla t r larak 
pazarlanmas  i letmenin kar n  art r r. Ayr ca 
safla t rma s ras nda elde edilen gübrenin de 
ekonomik de eri vard r. Sabun ve kozmetik 
sanayisinde de erlendirilebildi i gibi safla t r larak 
ilaç sektöründe de kullan labilmektedir.  
 

 
ekil 1. Petrodizel ve Biyodizelin Ya amsal Döngü 

Analizi (Ö üt ve O uz, 2006) 
 
 
 
Biyodizel saf ve biyodizel- dizel yak t  kar mlar  
eklinde yak t olarak kullan lmaktad r. Bu yak tlar 

a a daki gibi adland r lmaktad r:  
            B5       : %    5 Biyodizel+ %95 Dizel Yak t  
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            B20     : %  20 Biyodizel+ %80 Dizel Yak t  
            B50     : %  50 Biyodizel+ %50 Dizel Yak t  
            B100   : %100 Biyodizel 
 
 
3.1. Dünyadaki Durumu 
 
lk biyodizel üretimi 1988 y l nda, 500 ton/y l 

kapasite ile bir çiftçi kooperatifince, ilk endüstriyel 
ölçekteki biyodizel üretimi de, 10000 ton/y l 
kapasite ile Avusturya’da gerçekle tirilmi  ve 
biyodizel üretimi h zla artm t r. 2005 y l  dünya 
biyodizel üretimi 3.8 Milyon ton/y l de erine 
(AB:2.9 Milyon ton/y l) ula m t r. Lider üretici 
Almanya olup, Brezilya ve ABD üretimde ata a 
geçmi tir (Karaosmano lu, 2008). 

 
ekil 2. Dünya Biyodizel Üretimi (Ö üt ve O uz, 

2006) 
 
 
Tablo 2. Dünya Ülkelerinde 2005 Y l ndaki 
Biyodizel Üretim Miktarlar  (www.eie.gov.tr). 
    

ÜLKE ÜRET M 
(Milyon Litre) 

ALMANYA 1921 
FRANSA 557 
A.B.D. 284 
TALYA 227 

ÇEK 
CUMHUR YET  

136 

AVUSTURYA 85 
SPANYA 84 

DAN MARKA 80 
POLONYA 80 
NG LTERE 74 

BREZ LYA 70 
AVUSTRALYA 57 
SVEÇ 7 

D ER ÜLKELER 102 
DÜNYA 3762 
 

Dünya ülkelerinde biyoyak t  mevzuat  a a da 
verilmi tir : 

Arjantin: Biyoyak t yasas  kongrede 

görü ülmektedir. Bu yasaya göre %5 biyodizel ve 
etanol kullan m  zorunlu olacakt r. Mali te vik 
uygulamas nda ise; 15 y l boyunca biyodizel için 
tüketim, sat  ve gelir vergisi muafiyeti 
uygulanacakt r.  
Avustralya: Avustralya'n n “Biyoyak t Aksiyon 
Plan ”na göre; 2010 y l nda biyoyak t üretiminin 350 
milyon litre olmas  hedeflenmi tir. Mali te vik 
uygulamas  mevcuttur.  
Brezilya: ste e ba l  olan % 2 biyodizel kullan m  
2008 y l nda zorunlu olmu tur. Bu oran 2013 y l nda 
%5 (B5) olarak düzenlenecektir. Mali te vik 
uygulamas  mevcuttur.  
Kanada: Kanada “Yenilenebilir Yak tlar 
Standard ”nda 2010 y l nda biyoyak t kullan m n n 
%5 olmas n  hedeflemi tir. Mali te vik uygulamas  
mevcuttur. Baz  eyaletler ÖTV muafiyetini 
öngörmektedir.  
Avrupa: Avrupa'da Biyoyak t Direktifleri 
do rultusunda, benzin ve dizel kullan m n n 2005 
y l nda %2'sinin, 2010 y l nda %5.75'inin 
biyoyak tlardan kar lanmas  hedeflenmektedir. Mali 
te vik uygulamalar  mevcuttur. AB üyesi ülkelerde 
ÖTV muafiyeti veya azalt lmas  öngörülmektedir.  
Endonezya: Toplam yak t tüketiminin 2010 y l nda 
%2'sinin, 2025 y l nda %5'inin biyoyak tlardan 
kar lanmas  gerçekle tirilecektir. Mali te vik 
uygulamas  mevcut de ildir.  
Malezya: Malezya, “Ulusal Biyoyak t Program ” 
çerçevesinde % 5 biyodizel kullan m n  
gerçekle tirmek için çal maktad r. Mali te vik 
uygulamas  mevcut de ildir.  
Yeni Zelanda: 2012 y l nda 65 milyon litre biyoyak t 
üretimi hedeflenmi tir. Mali te vik uygulamas  
mevcut de ildir.  
Avusturya: Gümrük vergi muafiyeti k smen 
uygulanmaktad r. Toplam yak t kullan m  içerisinde; 
1 Ocak 2005'den itibaren %2.5, 1 Ocak 2007'den 
itibaren %4.3, 1 Ocak 2008'den itibaren %5.75 
oran nda biyoyak t kullan m  mecburidir. Direktifle 
%5.75 oran nda biyoyak t kullan m n n 2010 y l na 
kadar uygulanmas  hedeflenmi tir.  
Fransa: Gümrük vergi muafiyeti k smen 
uygulanmaktad r. Genel olarak çevreyi kirletme 
oran na göre yak tlar vergilendirilmektedir. 
Da t c lara, tüm benzin ve dizel kullan m  içinde; 
2005 y l nda %1.2, 2006 y l nda %1.75, 2007 y l nda 
%3.5, 2008 y l nda %5.57, 2009 y l nda %6.25, 2010 
y l nda da % 7 oran nda biyoyak t kar t rma 
zorunlulu u getirilmi tir.  
Almanya: Gümrük vergi muafiyeti uygulanmaktad r. 
Biyoyak tlar kullan m  zorunlulu u 2007'den itibaren 
yürürlü e girmi  olup, % kar m oranlar  henüz 
kesinle memi tir.  
talya: Gümrük vergi muafiyeti k smen 

uygulanmaktad r. Kullan m zorunlulu u teklifi 
senatodan geçmi tir. Buna göre; 1 Ocak 2006 
y l ndan itibaren, ta mac l kta kullan lan yak tlarda 
%1 oran nda biyoyak t kullan m  mecburidir. Bu 
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mecburi kullan m oran , her y l %1 oran nda 
artt r larak 2010 y l na kadar uygulanacakt r.  
Hollanda: Gümrük vergi muafiyeti k smen 
uygulanmaktad r. 1 Ocak 2007'den itibaren %2 
oran nda biyoyak t kar m  mecburi, 2010 y l nda, 
AB direktifinde yer alan %5.75 oran ndaki biyoyak t 
kullan m oran na ula lmas  hedeflenmi tir.  
spanya: Gümrük vergi muafiyeti uygulanmaktad r. 

Biyoyak t kullan m zorunlulu u yoktur. 2010 y l nda 
ta mac l kta kullan lan toplam yak t n %5.85'inin 
biyodizel ve biyoetanolden kar lanmas  
hedeflenmi tir. Bunu takip eden be  y l içerisinde de 
biyodizel ve biyoetanol üreticilerine 2.85 milyar € 
vergi indirimi yap larak destek sa lanmas  
hedeflenmi tir.  
sveç: Gümrük vergi muafiyeti uygulanmaktad r. 1 

Ocak 2009 y l nda biyoyak t kullan m  zorunlu hale 
gelmi tir. 2009 y l nda “ye il sertifika” uygulamas na 
geçilmesi üzerinde çal lmaktad r. Ye il sertifika 
uygulamas na istinaden gümrük muafiyeti tekrar 
düzenlenecektir.  
ngiltere: Gümrük vergi muafiyeti k smen 

uygulanmaktad r. Ta mac l kta biyoyak t kullan m , 
2008 y l ndan itibaren zorunlu olmu tur. 2008 y l nda 
ta mac l kta kullan lan yak t n %2.5' i, 2009 y l nda 
%3.75'i, 2010 y l nda % 5'inin biyoyak tlardan 
kar lanmas  zorunlu olacakt r. Bu uygulamalar 
yürütülürken gümrük vergi muafiyeti de mutlaka 
uygulanacakt r (www.eie.gov.tr). 
AB’de biyodizelin kullan m miktarlar n n y llara göre 
de i imi Tablo 3. te gösterilmi tir. 
 
Tablo 3. AB’de Biyodizel Kullan m Miktarlar  

YIL M KTAR 
(Milyon Ton) 

1999 0,6 
2002 1,2 
2003 1,8 
2004 2,8 

 
EN 14214 no’lu ta tlarda biyodizel standard  
uygulamada B5 ve B20 kullan m  yayg nd r. VW, 
Audi ve Mercedes kamyonlar nda 1996 y l ndan beri 
B20 kullan lmaktad r. Tar m araçlar nda, nakliye 
araçlar nda, t rlarda, seralarda, sanayi tipi 
jeneratörlerde, kalorifer kazanlar nda, gemilerde, 
askeri araçlarda daha yayg n kullan lmaktad r. AB 
Biyoyak t Kullan m  Direktifine “DIRECTIVE 
2003/30/EC of The European Parliament and of The 
Council of 8 May 2003 on the promotion of the use 
of biofuels or other renewable fuels for transport” 
göre biyoyak t kullan m hedefi; 2005 y l nda %2 
(yakla k 5.8 milyon ton) 2010 y l nda % 5.75 
(yakla k 16.5 milyon ton) olarak belirlenmi tir. AB 
Biyoyak tlar n kullan m hedefi 2020 y l  için %20’dir 
(Alt nsoy, 2007). 
 
3.2. Türkiye’deki Durumu 
Ülkemizde kara ta mac l n n önemli bir 

bölümünde ve deniz ta mac l nda dizel motorlu 
ta tlar kullan lmaktad r. Ayr ca endüstride 
jeneratörler için dizel yak t  kullan lmaktad r ve dizel 
yak t  ihtiyac  giderek artmaktad r.  Türkiye’nin 
y llara göre ham petrol üretimi ve ithalat  Tablo 4’te 
verilmi tir. 
 
Tablo 4. Türkiye’nin Ham Petrol Üretimi ve thalat  
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , 2006) 

YIL 
 

ÜRET M 
(Mt) 

THALAT 
(Mt) 

TOPLAM 
(Mt) 

1999 2,9 22,9 25,8 
2000 2,7 21,7 24,4 
2001 2,5 23,3 25,8 
2002 2,4 23,6 26 
2003 2,3 24,1 26,4 
2004 2,1 25,2 27,3 
2005 2,1 25,7 27,8 
2006 1,9 24,3 26,2 

 
  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. Elektrik leri Etüt daresi (E E) 
ile Tar m ve Köy i leri Bakanl ’n n yapt  ortak 
çal man n sonucunda, Türkiye’nin, 1 milyon 900 bin 
hektarl k kullan lmayan ancak tar ma uygun arazisi 
oldu u belirlenmi tir. Söz konusu arazilerde enerji 
tar m  yap ld  takdirde, örne in Ege Bölgesi’nde 
186.000-308.000 ton aras  biyodizel üretilebilece i 
belirtilmektedir. Bu rakamlar, Güneyde 48.000-
226.000 ton aras nda. Kuzeydo u Anadolu’da 
83.000-123.000 ton aras  ve Karadeniz’de ise 82.000-
123.000 ton aras  biyodizel üretimi beklenmektedir. 
Toplamda tüm Türkiye’den elde edilmesi beklenen 
miktar ise 1 milyon 250 bin ton. Potansiyeller hayata 
geçirilebilirse, Türkiye’nin tar m kapasitesi 3 kat 
artt r labilir (Kobi Finans Dergisi 12.Say ). 
 

 
ekil 3. 2006 y l  Türkiye Ya  Bitkileri Üretim 

Miktar ( www.eie.gov.tr) 
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ekil 4. Tar m Bölgelerine Göre Ürün Deseni ve 

Biyodizel Potansiyelimiz 
Türkiye’de biyodizel ile ilgili ilk çal ma AB’den 
önce 1934 y l nda “Bitkisel Ya lar n Tar m 
Traktörlerinde Kullan m ” ad  alt nda Atatürk Orman 
Çiftli inde yap lm t r. Ancak Türkiye’de biyodizel 
dünyadaki geli melerin etkisinde 2000’li y llar n 
ba nda gündeme gelmi tir. lk kez biyodizel ve ismi 
4.12.2003 tarihinde 5015 Say l  Petrol Piyasas  
Kanunu’nda harmanlanan ürünler aras nda yer 
alm t r. 10.09.2004 tarihli Resmi Gazetede “Petrol 
Piyasas nda Uygulanacak Teknik Kriterler Hakk nda 
Yönetmelik ve 17/06/2004 tarihli Petrol Piyasas  
Lisans Yönetmeli i ile “biyodizel” akaryak t olarak 
kabul edilmi  ve ithalat , da t m , ta nmas  ve son 
kullan c ya sat  lisans kapsam na al nm t r. 
Biyodizel Standartlar  (TSEN 14214 ve TSEN 
14213) 2005 Eylül ve Ekim ay nda TSE taraf ndan 
AB standartlar n n ayn s  TSE Standard  olarak 
yay nlanm t r. EPDK, 05.01.2006 tarihli tebli leri ile 
Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtd  ve Yurtiçi 
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arz na li kin 
Teknik Düzenleme Tebli i kapsam nda biyodizelin % 
5’e (% v/v) kadar motorin ile harmanlama 
yap lmas na imkan tan m , Otobiyodizel’in üretimi, 
Yurtd  ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya 
Arz na li kin Teknik Düzenleme Tebli i ile 
Otobiyodizelde TSEN 14214 aynen kabul edilmi tir. 
Petrol Piyasas nda haks z rekabet olu turdu u 
iddialar n n sonucunda 30.03.2006 tarihinde Gelir 
Vergisi Kanunu'nda de i iklik yap larak biyodizele 
(Otobiyodizel) litrede 0.6498 YTL Özel Tüketim 
Vergisi getirilmi tir. Bakanlar Kurulu Karar  ve 
Maliye Bakanl n n tebli i ile biyodizel tamamen 
yerli tar m ürünlerinden elde edilse dahi % 100 
Biyodizel kullan m nda % 98 ÖTV tatbik 
edilmektedir. 17.01.2007 tarihinde kabul edilen Türk 
Petrol Kanunu’nda Petrol Piyasas  Kanununda 
de i iklik yapan maddeler kabul edilmi tir. Buna 
göre (biyodizel üreticileri, EPDK taraf ndan 
ç kar lacak yönetmelikte belirlenen kalite 
standartlar na göre üretim yapmak üzere, 
yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslar dahilinde 
bedelsiz olarak üretim lisans  al rlar ve üretimlerini 
lisans kapsam nda yaparlar. Kalite denetimleri EPDK 
taraf ndan yap l r veya yapt r l r. Bütün bu 
düzenlemeler sonunda Biyodizel üretmek için (Kendi 
htiyac  çin Üretim Dahil) EPDK’dan biyodizel 

i leme lisans  almak, standartlara uygun üretim 
yapmak ve Petrol Piyasas  Kanunu ve ikincil 
mevzuat na uygun da t m irketleri üzerinden ulusal 
markerle i aretlenilerek, yak t biyodizeli ilaveten 
k rm z ya boyayarak satmak durumundad r. At k 
bitkisel ya lardan biyodizel yapmak EPDK’dan 
al narak Biyodizel leme Lisans  D nda Çevre ve 
Orman Bakanl ’n n Bitkisel At k ya lar n Kontrolü 
Yönetmeli i'ne uygun olarak yapmak durumundad r 
(www.albiyobir.org.tr). 
 

 
ekil 5. Türkiye’ de Akaryak t Tüketimi ve Biyodizel 

Kurulu Kapasite Kompozisyonu 
 
 
Tablo 5. Türkiye’de Kurulu Kapasite’nin llere Göre 
Da l m  

L Firma 
Say s  

Kurulu 
Kapasite(Ton/y l) 

zmit 7 160.645 
Gaziantep 16 158.004 
Ankara 11 71.040 
Mersin 4 70.534 
Adana 7 58.745 
Bursa 5 46.062 
zmir 6 35.588 

Di erleri 34 377.818 
TOPLAM 90 978.436 

 
4.B YOD ZEL–D2 KARI IMLARININ 
MOTOR PERFORMANSI AÇISINDAN 
DE ERLEND R LMES   
 
Karabekta  ve Ergen (2007), soya ya  metil esterinin 
dizel motorunda kullan m  ile yap lan deneysel 
çal ma sonucuna göre, efektif güç ve tork de erleri 
göz önüne al nd nda SYME ile motorine oranla 
daha dü ük (%3,92)  efektif güç ve tork de erleri elde 
edilmi tir. Özgül yak t tüketimi de erleri ise SYME 
ile dizel yak t na oranla ortalama % 9,18 oran nda 
art  göstermektedir. Dizel yak t na göre saf biyodizel 
ve kar m yak tlarda ortaya ç kan güç ve tork dü ü ü 
ve özgül yak t tüketimi art  biyodizelin sahip oldu u 
dü ük alt s l de erden kaynaklanmaktad r. 
Labeckas ve Slavinskas (2005), direkt püskürtmeli 
dört silindirli dizel motorda kanola ya  metil esteri, 
%5, %10, %20 ve % 35 dizel kar mlar  test 
etmi lerdir. Maksimum güçteki özgül yak t tüketimi 
dizel yak ta göre % 18,7 ile % 23,2 aras nda art  
göstermi tir. En yüksek yak t enerjisi (9,36 – 9,61 
Mj/kWh) B10 ile yap lan deneylerde, en dü ük ise 
B35 ve ham kanola ya  metil esteri ile yap lan 
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deneylerde tespit edilmi tir. 
Yücesu vd.(2001), tek silindirli bir dizel motorunda, 
tam gaz de i ik devir ve sabit devir de i ik yüklerde, 
D2 ile birlikte dokuz de i ik bitkisel ya  (ham 
ayçiçe i ya , ham pamuk ya , ham soya ya  ve 
bunlardan elde edilen metil esterleri ile rafine edilmi  
Ha ha  ya , kanola ya  ve m s r ya ) kullanarak 
deneylere tabi tutmu lard r. Yap lan testler sonucunda 
bitkisel ya lar n performans de erlerinin dizel 
yak t ndan daha dü ük oldu u belirlenmi tir. Üretilen 
bitkisel ya  metil esteri esasl  yak tlar n motor 
performans de erlerinin ham ya lardan daha iyi ve 
dizel yak t  performans de erlerine daha yak n oldu u 
belirlenmi tir. 
Keskin vd. (2007), ka t fabrikalar nda üretim 
esnas nda yan ürün olarak ortaya ç kan tall ya ndan  
üretilen biyodizelin dizel yak t  ile %90 oran ndaki 
kar m  tek silindirli direkt püskürtmeli bir dizel 
motorunda tam yük artlar nda 1800-3200 
devir/dakika aral nda performans ve emisyon 
testine tabi tutmu tur. Dizel yak t  de erlerine göre, 
kar m yak t n tork ve güç de erlerinde s ras yla 
%2,99 ve %2,94’e varan oranlarda dü ü ler 
saptam t r. Kar m yak t ile motorun özgül yak t 
tüketimi de erlerinde ortalama %7,63 oran nda art  
oldu unu belirlemi tir. 
Sekmen (2007), yapt  çal mada keten tohumu ve 
karpuz çekirdeklerinden biyodizel üretmi  ve dizel 
yak t  ile hacimsel olarak %2 oran nda kar t rarak 
direkt enjeksiyonlu bir dizel motorda 1400-3400 
devir/dakika h z aral nda, tam yükte, D2 ile 
kar la t rmal  olarak performans ve egzoz 
emisyonlar na etkilerini ara t rm t r. Biyodizelin s l 
de eri dizel yak ttan dü ük oldu undan motor 
momenti ve gücünde azalma, özgül yak t tüketiminde 
art  oldu u belirtilmi tir. 
lk l ç ve Yücesu (2002), pamuk ya  metil esterinin 

motorin ile 30/70, 50/50, 70/30 oranlardaki 
kar mlar n  yak t olarak tek silindirli dizel motorda 
1500 – 3700 d/d aras nda kullanarak yapt klar  
deneysel çal mada, yüksek h zlarda PME’nin dizel 
yak t  ile benzer tork de erleri gösterdi i, yüksek ve 
dü ük motor devirlerinde güç de erlerinin dizel 
yak t na yak n oldu u ancak özgül yak t tüketiminin 
daha yüksek oldu u belirtilmi tir. 
Gümü  (2008), f nd k iç ya  metil esterinin ve dizel 
yak t  ile %5, %20 ve %50 oranlar ndaki kar mlar  
direkt püskürtmeli, tek silindirli dizel motorda 
performans ve emisyonlar aç s ndan test etmi tir. 
Dü ük orandaki (B5 ve B20) kar mlarda özgül yak t 
tüketiminde az bir dü ü  oldu unu belirtmi tir. 
Sonuçlar motorda yap lacak küçük de i imlerle ( 
artan ate leme zaman , s k t rma oran  ve enjektör 
açma bas nc  gibi) f nd k iç ya  metil esterinin motor 
performans n  geli tirebilece ini ileri sürmü tür. 
Kaplan vd. (2001), kullan lm  (at k) bitkisel ya lar n 
dizel motorlar nda alternatif yak t olarak kullan m 
olanaklar n  ara t rm lard r. Çal mada, dizel ve 
kullan lm  bitkisel ya  metil esteri, yak t olarak 

kullan lm  ve test motoru 10 farkl  devir ile tam 
yükte çal t r larak motor performans sonuçlar  
irdelenmi tir. Sonuca göre biodizel yak t ndan elde 
edilen efektif moment ve güç de erlerinin bir miktar 
dü ük ç kmas , yak t n s l de erinin dizel yak t n n 
s l de erine göre dü ük olmas  ile aç klanabilece ini 

belirtmi lerdir. Üretilen güçlere kar l k özgül yak t 
tüketimindeki de i im ise, her iki yak t için de ayn  
güçlerde yüklenen motorun benzer güç üretebilmesi 
için s l de eri dü ük olan yak ttan fazla yak t 
tüketece i olas d r. 
Keskin ve Ek i (2006), üretilen m s r ya  metil 
esterini tek silindirli, direk püskürtmeli bir dizel 
motorda 1800-3200d/d aras nda tam yük testine tabii 
tutmu tur. Test esnas nda motor performans ve 
emisyon de erleri ölçülmü tür. Büyük oranda m s r 
ya  metil esterinin s l de erinin dizel yak t na göre 
daha dü ük olmas na ve viskozitenin yüksek 
olmas na ba l  olarak motor tork de erinde %7.5 e 
kadar, güç de erinde ise %5.7 ye kadar varan 
dü ü ler oldu u belirtilmi tir. Özgül yak t tüketimi 
de erinin %9.24 oran nda art  gösterdi i ileri 
sürülmü tür.  
Silva vd. (2003), yüksek kükürtlü dizel yak t  (1700 
ppm) ve %5 ile %30 oran nda ayçiçe i ya  (su 
içeri i 618 ppm) metil esterinin kar mlar n  alt  
silindirli motorda test etmi lerdir. Sonuçlar  %30 
kar mda moment ve güçte dü ü , %5 kar mda ise 
özellikle yüksek h zlarda moment de erinde az bir 
art  oldu unu belirtmi lerdir. 
 
5.B YOD ZEL–D2 KARI IMLARININ 
EGZOZ EM SYONLARI AÇISINDAN 
DE ERLEND R LMES  
 
Özsezen vd. (2008), at k palmiye ya  ve kanola ya  
metil esterleri ile direkt püskürtmeli dizel motordaki 
performans ve yanma karakteristiklerini deneysel 
olarak incelemi lerdir. Deneyler 1500 d/d sabit h z ve 
tam yük alt nda gerçekle tirilmi tir. CO, yanmam  
HC ve is opakl nda dü ü , ancak NOx 
emisyonlar nda art  gözlendi i belirtilmi tir. 
Usta (2005), tütün tohumu ya  metil esterinin 
turbo arjl  direkt püskürtmeli bir dizel motorunda 
performans ve egzoz emisyonlar  üzerindeki etkisini 
tam ve k smi yüklerde test etmi tir. Deneyler %10, 
%17.5 ve % 25 oran nda tütün tohumu ya  metil 
esteri içeren kar mlar 1500-3000 d/d h zda 
gerçekle mi tir. Test sonuçlar  tütün ya  metil 
esterinin dizel yak t na eklenmesiyle CO, SO2 
emisyonlar n  dü ürdü ünü, NOx emisyonlar n  ise 
biraz yükseltti ini belirtmi tir. CO emisyonlar ndaki 
en büyük dü ü  1500-2500 d/d devirde görülmü tür. 
Bu durumun yüksek oksijen miktar ndan 
kaynakland  ileri sürülmü tür. 
Raheman ve Phadatare (2004), karanja metil esteri ve 
dizel yak t  ile %20, %40, %60 ve %80 oran ndaki 
kar mlar n  tek silindirli, hava so utmal  dizel 
motorda emisyon ve performans aç s ndan test 
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etmi lerdir. Emisyon de erlerinin  (CO ortalama 
%80, is yo unlu u %50 ve NOx % 26) dü ü  
gösterdi i belirtilmi tir. Karanja ya  metil esterinin 
B40 üzerindeki kar mlarda güçte herhangi bir 
de i im olmadan daha az emisyon olu turdu u tespit 
edilmi tir.  
Banapurmath vd. (2008), Honge, Jatropha ve susam 
ya  metil esterlerinin tek silindirli dizel motorda 
emisyon  ve performans  ile ilgili yapt klar  
çal mada, HC ve CO emisyonlar  dizel yak ta göre 
daha fazla oldu unu ve is emisyonlar n n üç metil 
ester için de dizel yak ttan daha fazla oldu u 
belirtilmi tir. Buna tamamlanmam  yanman n ve 
dolay s yla dü ük uçuculuk ve yüksek viskozite yol 
açm t r. Susam ya  metil esteri di er ikisiyle 
k yasland nda daha dü ük emisyon (CO, HC, NOx) 
olu turdu u tespit edilmi tir. 
 Lee vd. (2004), soya metil esterinin D2 ile %20 
oran ndaki kar mlar n n emisyonlar üzerindeki 
etkisini ara t rm lard r. NOx emisyonlar  dizel yak t 
ile benzer de erlerde iken SO2 emisyonlar n n %19.7 
daha dü ük ve partikül madde emisyonlar n n da 
ortalama %15.7 daha dü ük oldu u belirlenmi tir. 
Dorado vd. (2003), at k zeytinya  metil esterinin 
dizel motorunda yak t olarak kullan lmas ndaki egzoz 
emisyonlar n  test etmi lerdir. Deneyler direkt 
püskürtmeli, üç silindirli, su so utmal , Perkins 
motorda maksimum 34 kW güçte yap lm t r. 
Sonuçlar dizel yak t na göre daha dü ük CO ( %58.9 
üzerinde), CO2 (%8.6 üzerinde), NO (%37.5 
üzerinde), SO2 (%57.7 üzerinde) ve daha yüksek  
NO2 (%81 üzerinde) emisyon de erlerini 
göstermi tir. 
Last vd.(1995), %10, %20, %30, %50, %100 soya 
ya  metil esterini dizel motorunda test etmeleri 
sonucunda CO emisyonlar nda %10, %8, %18, %6 ve 
%14 de erlerinde dü ü ler gözlemlemi tir. 
O uz (2004), transesterifikasyon yöntemiyle elde 
etti i f nd k ya  metil esterini (FYME), dört zamanl , 
dört silindirli, 60 kW gücünde direkt püskürtmeli 
dizel motorda test ederek performans ve emisyonlar  
incelemi tir. F nd k ya  metil esterinin CO2 de erleri 
dizel yak t n de erinden daha dü ük ç kt  
belirtilmi tir. Bu durum, f nd k ya  metil esterinin 
tam yanmad  ileri sürülmü , HC de erleri her devir 
say s nda dizel yak t ndan daha yüksek ç kt  
belirtilmi tir. CO de erlerinin de motorun yüklenme 
durumuna ve devir say s na ba l  olarak de i ti i,  
devir artt kça CO de erinin azald  vurgulanm t r. 
 
Tillem (2005), at k bitkisel ya , ham kanola ya  ve 
nötr pamuk ya ndan %87,6, %94,2 ve %98,5 
verimle metil esterler elde etmi tir. Üretilen biyodizel 
yak tlar %20 hacimsel oran nda dizel yak t  ile 
kar t r larak ön yanma odal  dizel bir motorda 
performans ve emisyon de erleri bak m ndan dizel 
yak t  ile kar la t r lm t r. Emisyon ölçümleri 
sonucunda, duman ve CO emisyonu de erlerinde 
%20 biyodizel kullan m  ile dizel yak t na göre 

önemli miktarlarda dü ü  meydana gelmi tir. CO2 
emisyonlar nda ise genel olarak azalma yönünde 
küçük de i imler görülmü tür. Oksijen içeri inin 
fazla olmas  do al olarak O2 emisyonlar nda bir 
miktar art a neden olmu tur. 
 
Özsezen (2007), palmiye ya  kökenli at k k zartma 
ya ndan elde edilen biyodizel, dört silindirli, do al 
emi li, endirekt püskürtmeli bir dizel motorda 
alternatif dizel yak t  olarak kullanm  ve performans, 
yanma, püskürtme ve egzoz emisyon de erlerini test 
etmi tir. Motor, tam yük, 60, 40, 20 Nm sabit yük ve 
de i ik devirde D2, B100, B50, B20 ve B5 
kullan larak testlere tabi tutulmu tur. Tüm devirlerde 
B100, B50, B20 ve B5 kullan m yla elde edilen CO 
emisyonu, D2’ye göre dü ü  göstermi tir. Bunun 
nedeni, biyodizelin içeri indeki oksijendir. CO2 
emisyonunda biyodizel ve dizel yak t  ile 
kar mlar n n kullan m  sonucu D2’ye göre belirli bir 
e ilimde artma veya azalma olmam t r. Biyodizelin 
içeri indeki oksijenin yak tça zengin bölgelerde 
gerekli oksijeni sa lamas , yanma bölgelerinin 
say s n  artt rm t r. Yüksek ortam s cakl n n elde 
edildi i bölge say s  artt ndan, biyodizel kullan m  
ile D2’ye göre daha yüksek NOx olu umu meydana 
gelmi tir. HC emisyonu PKDY’ a göre daha dü ük 
seviyededir. Nedeni,  biyodizel içeri inde bulunan 
oksijenin zengin yak t-hava kar m bölgelerinde 
yeterli oksitlenmeyi sa lamas d r. 
 
6. SONUÇ VE DE ERLEND RME 
 
20. yüzy l n sonlar na do ru motorlu ta t say s ndaki 
art a paralel olarak fosil kökenli yak tlar n rezervleri 
dü ü  göstermektedir. Bunun yan  s ra fosil kökenli 
yak t kullan m  ile küresel iklim de i ikli i ve hava 
kirlili i problemi ya anmaktad r. Ülkemizin de imza 
koydu u Kyoto Protokolünün CO2 emisyonlar n  
1990’ l  y llar seviyesine indirme hedefleri 
bulunmaktad r. Bu sorunun önüne geçmek ve 
hedeflere ula mak için mevcut motor 
konstrüksiyonunu da fazla de i tirmeden, 
yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklar  
geli tirilmesi kaç n lmaz olmu tur. 
Biyodizel, yeni i  alanlar n  da açabilmesi dolay s yla 
istihdam sa lamas , dünyan n hemen her bölgesinde 
üretilebilir olu u, çevre ve canl  ya am  aç s ndan risk 
olu turmamas , at k maddelerin de erlendirilmesine 
imkan sa lamas  gibi nedenlerden dolay  gündemdeki 
yerini korumaktad r. Ara t rmalar, yenilenebilir enerji 
kaynaklar ndan biyodizelin motor performans 
de erlerinin dizel yak t n n motor performans 
de erlerine yak n, egzoz emisyonlar n n ise dizel 
yak t na göre daha temiz oldu unu göstermi tir.  
Geli mi  ülkelerde oldu u gibi ülkemizde de 
biyodizelin, vergiden muaf tutulmas  ve te vik 
edilmesiyle üretimi ve kullan m  yayg nla abilecektir. 
Ayr ca Güneydo u Anadolu Projesi (GAP)' nin tam 
olarak faaliyete geçmesiyle 1.7 milyon hektar alan 
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sulan r hale gelecektir. GAP bölgesinde yeti tirilecek 
bitkiler içerisinde, ya  bitkileri yönünden de önemli 
bir potansiyel olacakt r. Böylece ülkemizde biyodizel 
üretimi ihtiyaca göre yap labilecektir. 
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