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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

E. EMRAH HATUNOĞLU 

Petrol arzının ebediyen var olacağı hakkındaki yaygın kanaatin yavaş yavaş 
yok olmasından sonra, biyoyakıtlar sürdürülebilirliğe katkı sağlamak bağlamında 
dikkate değer bir önem kazanmıştır. Özellikle 2000’li yıllarda, dünya çapında artan 
çevresel duyarlılığa paralel biçimde, biyoyakıtlar, sadece enerji sektöründe değil aynı 
zamanda çevresel konular ve tarım sektöründe de ortaya çıkan sorunların üstesinden 
gelecek yeni bir politik araç olarak görülmektedir. 

Her ne kadar biyoyakıtlar tek başlarına can sıkıcı petrol sorunuyla başa çıkma 
kapasitesinden yoksun olsalar da, en azından birileri tarafından çevreci yeni bir 
yaşam tarzının ilk habercisi olarak değerlendirilmektedirler. Bu algı gerçeği belli bir 
oranda yansıtmaktadır çünkü her şeyin olduğu gibi biyoyakıtların da avantaj ve 
dezavantajları vardır. Bu yüzden, biyoyakıtlarla ilgili yeni politika önerilerinde 
bulunmadan önce, biyoyakıtların etkilerinin titiz ve dikkatli bir yaklaşımla ele 
alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, biyoyakıt politikalarının tarım sektörüne olası etkileri gıda 
güvencesi, tarımsal çevre, çiftçi gelirleri ve kırsal kalkınma açısından incelenmiştir. 
Bu çalışmanın bulgularından birisi, yoğun biyoyakıt üretiminin, yeterli gıda arzına, 
gıdaya erişim ve gıdanın satın alınabilirliği boyutlarıyla da gıda güvencesine bir 
tehdit oluşturduğudur. Biyoyakıtların artan hammadde taleplerinin bir sonucu olarak; 
sera gazı salınımları, toprak erozyonu ve kirliliği, su kullanımı ve biyoçeşitlilik 
açısından da tarımsal çevrenin olumsuz olarak etkilendiği müşahede edilmiştir. Diğer 
yandan, biyoyakıtların tarım sektörünün istihdam kapasitesinin büyümesine, çiftçi 
gelirlerinin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın sağlanmasına açık biçimde olumlu 
etkilerinin bulunduğu ortaya konulmuştur. 

Bu bulgular ışığında, Türkiye’deki biyoyakıtların durumu dikkatle tetkik 
edilmiştir. Biyoyakıt üretimi için gerekli altyapının etkileyici biçimde 
tamamlanmasına tam zıt biçimde, güncel üretim ve satış rakamlarında bir hayal 
kırıklığı yaşandığı gözlenmektedir. Üretim kapasitesiyle mevcut üretim miktarı 
arasındaki devasa fark, etkili bir destekleme mekanizmasının tartışılması gerektiğini 
göstermektedir. Sektör temsilcileri dünyada da yaygın olan geleneksel fosil yakıtlarla 
harmanlama zorunluluğu üzerinde çok durdukları için, bu çalışmada farklı 
harmanlama senaryoları; üretim altyapı kapasitesi, gıda güvencesi, çiftçi gelirleri ve 
kırsal kalkınma ile bütçe bağlamında değerlendirilmiştir. Bu analizin yardımıyla, 
biyoyakıtların muhtemel olumsuz etkilerini de göz önünde bulundurarak, 
uygulamaya konulabilecek alternatif yaklaşımlar tartışılmıştır. 

Bu çalışma, iyi bir fırsatı tarımsal ve çevresel bir soruna dönüştürmeden, 
Türkiye’nin biyoyakıt kaynaklarından nasıl tatmin edici bir şekilde 
faydalanabileceğini ortaya koyacaktır. Tüm bunların yanında daha da önemlisi, bu 
çalışmanın önerileri, hâlihazırda mevcut olmayan kapsamlı bir ulusal biyoyakıt 
politikasının tasarlanması için gereken ortak çabanın teşkiline katkı sağlayabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: biyoyakıtlar,  biyoetanol,  biyodizel, biyoyakıt politikaları, gıda 
güvencesi,  tarımsal çevre,  çiftçi gelirleri, kırsal kalkınma, 
biyoyakıt mevzuatı, zorunlu harmanlama oranı.   
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

THE IMPACTS OF BIOFUEL POLICIES ON AGRICULTURE SECTOR 

E. Emrah HATUNOĞLU 

After the conventional wisdom stating oil supply can last forever had been 
undermined, biofuels gained a considerable importance within the framework of 
contributing sustainability. Particularly during the 2000s, in parallel with the growing 
environmental sensitivity worldwide, biofuels have been seen as a novel political 
instrument to come up with the problems arising not only in energy sector, but also 
in environmental issues and agriculture sector.  

Even though the biofuels are not alone capable of coping with frustrating oil 
challenge, they are regarded as, at least by some,  the immediate precursor of a new 
green lifestyle. This impression only partially reflects reality; more importantly, like 
everything else, biofuels also have the pros and cons. Therefore, before proposing 
new policies regarding with biofuels, the impacts of biofuels have to be considered 
with a scrupulous care and surgical precision. 

In this study, the impacts of biofuel policies on agriculture sector have been 
examined in terms of food security, agricultural environment, farmer’s income and 
rural development. One of the findings of this examination is that intense biofuel 
production has resulted in a threat to sufficient food supply as well as food security 
in the context of access to and availability of food. It has also been beheld that, as a 
result of rising raw material demand of biofuels, agricultural environment has 
negatively been affected from the standpoint of greenhouse gas emissions, soil 
erosion, land pollution, water usage, and inter alia, biodiversity. On the other hand, it 
has been proved that biofuels have clearly positive impacts to augment employment 
capacity in agriculture sector, escalate farmer’s income and ensure rural 
development. 

In the light of these findings, the status of biofuels in Turkey has been 
scrutinized. It seems that the necessary infrastructure for biofuel production has been 
completed impressively in contrast to disappointment came into being for actual 
production and sales rates. The enormous gap between production capacity and 
actual production shows that an efficient supporting mechanism has to be debated. 
Since the sector representatives put so much stress on compulsory blending rate with 
traditional fossil fuels, which is  one of the common implementations in the world, in 
this study, different blending scenarios have been evaluated from the production 
infrastructure capacity, food security, farmer’s income and rural development, and 
budget point of view. By the help of this analysis, by taking possible negative 
impacts of biofuels into account, the alternative approaches that can be put into 
action have been discussed.  

This study would yield further insights into how Turkey might satisfactorily 
utilize its biofuel resources without turning a good opportunity into an experience of 
agricultural and environmental misery. Further and equally importantly, the 
proposals of this study can contribute to constitute a concerted effort to contemplate 
a comprehensive national biofuel strategy, which does not exist at present. 

Key Words: biofuels, bioethanol, biodiesel, biofuels policies, food security, 
agricultural environment, farmer’s income, rural development, 
biofuel legislation, mandotary blending rate. 
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GİRİŞ 

Klasik enerji kaynakları olarak bilinen fosil yakıtların günden güne 

tükenmesinin yanı sıra insanoğlunun enerji ihtiyacının da sürekli artması, mevcut 

enerji kaynaklarının enerji talebini karşılamasını güçleştirmektedir. Bu durum, temel 

iktisat teorisinin de açıkladığı gibi, bir arz-talep dengesizliğine yol açarak enerji 

fiyatlarının aşırı yükselmesine neden olmaktadır. Aşırı artan fiyatlarla birlikte sadece 

klasik enerji kaynaklarına bağımlı olmama düşüncesi, insanları alternatif enerji 

kaynaklarını bulmaya ve kullanmaya teşvik etmektedir.  

Dünyanın önemli problemlerinden bir diğeri de son yıllarda ortaya çıkan 

küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunudur. Bu sorunun en önemli nedeni olarak, 

yüksek miktarda ısı tutma özelliğine sahip olan sera gazlarının başta enerji 

sektöründe olmak üzere çeşitli salınımlar sonucu atmosferdeki miktarının artması 

gösterilmektedir. Bu noktada, fosil yakıtların yerine ikame edilebilen ve sera gazı 

salınımını azaltarak küresel ısınmayı önleyen yenilenebilir enerji kaynaklarının, bir 

başka ifadeyle çevre dostu yakıtların, kullanılmasının özendirilmesi dünya 

gündemine gelmiştir. 

Günümüzde birçok ülke, çiftçi gelirlerinin azalması, çeşitli nedenlerden 

dolayı tarım sektöründen ayrılan işgücünün yerinde istihdam edilememesi gibi 

ekonomik problemlerin yanı sıra kırsal alandan kopan işgücünün büyük şehirlere 

göçünün meydana getirdiği çarpık kentleşme, yoğun trafik ve artan suç oranları gibi 

sosyal sıkıntılar ile mücadele etmektedir. Birçok ülke bu sorunların çözümü için özel 

kırsal kalkınma politikaları uygulamaktadır. Bu politikaların temelinde de çiftçi 

gelirlerinin artırılması ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi gelmektedir. 

Bu bağlamda, enerji, çevre ve tarım gibi farklı disiplinlere ait problemlerin 

çözümünde biyoyakıtlar birçok ülke tarafından ciddi bir seçenek olarak 

görülmektedir. Söz konusu fırsatın iyi değerlendirilmesi açısından bu hususta önemli 

kararlar alan, bu kararları sistematik bir biçimde ve titizlikle uygulayan ülkeler 

biyoyakıtlara ilişkin politikalarını belirlemektedirler.  
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Her politikanın olduğu gibi biyoyakıt politikalarının da ekonomik, sosyal ve 

kültürel yansımaları olmaktadır. Biyoyakıtlar enerji, çevre ve tarım gibi çok farklı 

sektörlerle bağlantılı olduğu için söz konusu politika uygulamaları birçok alanda 

etkisini göstermektedir. Bu çalışmada, biyoyakıt politikalarının çeşitli alanlardaki 

yansımaları genel hatlarıyla sunulurken, tarım sektörü özelindeki etkileri 

derinlemesine incelenmiş ve ayrıntılı değerlendirmeler yapılarak atılması ve 

atılmaması gereken adımların altı çizilmiştir.  

Çalışmanın birinci bölümünde, kavram olarak biyoyakıt terimi açıklanmış ve 

enerji kaynakları içerisindeki yeri tanımlanarak biyoyakıtların en önemli iki çeşidi 

olan biyoetanol ve biyodizele ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca, biyoyakıtların 

ortaya çıkışı ve gelişimi tarihsel bir süreç içerisinde incelenmiş, biyoyakıt üretim, 

tüketim ve ticaret piyasasına ilişkin veriler güncel haliyle sunulmuştur. 

Biyoyakıtlara ilişkin kamu politikalarının anlatıldığı ikinci bölümde mevcut 

politika uygulamaları üretim, tüketim ve destekleme politikaları başlıkları altında 

gruplandırılarak kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Buna ilaveten, 

biyoetanol ve biyodizel konusunda dünyada söz sahibi olan ABD, Brezilya, AB, Çin, 

Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi seçilmiş ülkelerin ve bölgesel birliklerin 

politika uygulamaları ayrıntılı şekilde incelenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde biyoyakıt politikalarının tarım sektörüne olan 

etkileri, gıda güvencesi tehdidi, tarımsal çevreye etkisi ile çiftçi gelirlerine ve kırsal 

kalkınmaya yansımaları başlıkları altında değerlendirilmiştir. Bu bölümde 

biyoyakıtlar ile gıda güvencesi arasındaki etkileşim, gıda güvencesinin gıda arzı ile 

gıdaya erişim ve gıdanın satın alınabilirliği boyutlarıyla birlikte ele alınmıştır. 

Biyoyakıt üretiminin tarımsal çevre üzerindeki etkileri ise, sera gazı salınımı, toprak 

erozyonu ve kirliliği, su kullanımı ve biyolojik çeşitlilik gibi alt başlıklarda detaylı 

şekilde incelenmiştir. Son olarak, biyoyakıtların çiftçi gelirlerin artırılmasında, yeni 

istihdam olanaklarının yaratılmasında ve kırsal kalkınmanın sağlanmasındaki olumlu 

katkılarına yer verilmiştir. 
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Türkiye’de biyoyakıtların ortaya çıkışının, mevzuatının ve sektör yapısının 

incelendiği dördüncü bölümde ülkemizin biyoyakıtlar konusundaki tüm girişimleri 

tarihsel bir bakış açısı ile anlatılmıştır. Farklı kurum ve kuruluşların biyoyakıtlar 

konusundaki çalışmalarına da değinildiği bu bölümde kanun, bakanlar kurulu kararı, 

yönetmelik, tebliğ ve kurul kararlarını kapsayan ayrıntılı bir mevzuat incelemesinde 

bulunulmuştur. Ayrıca, biyoetanol ve biyodizel piyasasında faaliyet gösteren 

firmalara ilişkin bilgiler verilerek ülkemizdeki mevcut biyoyakıt sektör yapısı ortaya 

konmuştur. 

Beşinci bölümde biyoyakıt politika senaryolarından olan ve bu alanda en 

önemli politika seçeneği kabul edilen zorunlu harmanlama oranı uygulamasının Türk 

tarım sektörüne etkileri analiz edilmiştir. Biyoyakıtların ulaştırma sektöründe 

kullanılan benzin ve motorin gibi petrol ürünleri ile yüzde 2 ve yüzde 5 gibi 

oranlarda belirlenen bir zorunlu harmanlama uygulaması ile karıştırılması 

durumunda ortaya çıkacak biyoyakıt talebi, bu miktar biyoyakıtı üretmek için gerekli 

olan tarım ürünü miktarları ve ürün bazında ihtiyaç duyulan tarımsal alanlar 

hesaplanmıştır. 

Çalışmanın son kısmı olan sonuç ve öneriler bölümünde, biyoyakıtlara ilişkin 

etkin politikalar uygulayan ülkelerin deneyimlerinden de yararlanılarak ülkemiz için 

bir politika yaklaşımının ana hatları belirlenmektedir. Ayrıca, biyoyakıtların tarım 

sektörü üzerindeki muhtemel risklerinin en aza indirilmesine ve ülkemizin bu 

alandaki menfaatlerinin azami ölçüde artırılmasına yönelik olarak politika 

önerilerinde bulunulmaktadır. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında, konunun niteliği nedeniyle geniş kapsamlı 

bir literatür taraması yapılmış ve biyoyakıtlarla ilgili birçok kişi ile görüşülerek çok 

farklı tecrübelerden yararlanılmıştır. 
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1. BİYOYAKITLAR VE GELİŞİM SÜRECİ 

1.1. Enerji Kaynakları İçerisinde Biyoyakıtların Yeri ve Tanımı 

Enerji kaynakları, oluşumlarındaki zaman sürecinin uzunluğu bakımından iki 

ana sınıfa ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi, meydana gelişleri çok uzun yıllar alan 

petrol, kömür, doğal gaz gibi klasik enerji kaynakları ile ağır radyoaktif atomların 

oluşturduğu yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Yenilenmeleri çok uzun bir süre aldığı 

için yenilenemez denilen bu klasik enerji kaynaklarını kendi içinde fosil yakıtlar ve 

radyoaktif atomlar olarak sınıflamak mümkündür.1 

Enerji kaynaklarının ikincisi ise, oluşumları yenilenemez enerji kaynaklarına 

kıyasla daha kısa bir zaman sürecinde gerçekleşen ve su, rüzgâr, güneş, jeotermal, 

gel-git, dalga ve biyolojik kütle (biyokütle) alt sınıflamalarından oluşan yenilenebilir 

enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyokütle, “100 

yıllık periyottan daha kısa sürede yenilenebilen, karada ve suda yetişen bitkiler, 

hayvan artıkları, besin endüstrisi ve orman ürünleri ile kentsel atıkları içeren tüm 

organik maddeler olarak tanımlanmaktadır.”2 Biyokütle enerji kaynağının kullanım 

alanlarına bakıldığında yüzde 80 gibi çok büyük kısmının konutların ısınmasında, 

yüzde 18’lik bölümünün sanayide ve yüzde 2 gibi çok küçük kısmının ise ulaştırma 

sektöründe kullanıldığı görülmektedir.3 

Fosilleşmemiş bitkisel ve hayvansal organik maddelerden meydana gelen 

biyokütle enerji kaynakları, kendilerinden enerji elde edilirken bulundukları fiziksel 

hale göre üç ana kısımda sınıflandırılmaktadır. Katı biyokütle, sıvı biyokütle ve gaz 

biyokütle (biyogaz) olarak yapılan bu sınıflama ile birlikte, biyokütle enerji 

kaynaklarının tamamı kapsanmış olmaktadır. Katı biyokütle enerji kaynaklarından 

odun, bitki artıkları ve tezek gibi maddeleri konutlarda ısınma ve yemek pişirme 

amacıyla çok eski devirlerden bu yana kullanan insanoğlunun sıvı ve gaz biyokütle 

kaynaklarını kullanması son yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu açıdan, yüzyıllardır 

kullanılan ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da yüzde 75’ini oluşturan katı 
                                                 
1 EIA, 2009a.  
2 Acaroğlu ve Ültanır, 2000:1.  
3 FAO, 2008a:11. 
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biyokütle enerji kaynaklarına geleneksel biyokütle denilmekte, sıvı ve gaz 

biyokütleye de modern biyokütle enerji kaynakları ismi verilmektedir.  

 Son yıllarda ortaya çıkan ve kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan sıvı 

biyokütle enerji kaynakları, otomobil motorlarında yakıt hammaddesi olarak 

kullanıldığı için biyoyakıt adıyla anılmaktadır. Bu çalışmada, literatürdeki yaygın 

kullanımında da olduğu gibi biyoyakıt terimi, biyokütleden elde edilen ve ulaştırma 

sektöründe enerji kaynağı olarak kullanılan sıvı yakıtları ifade etmek için 

kullanılacaktır. 

Şekil 1.1. Enerji Kaynakları 

 

1.2. Biyoyakıt Çeşitleri 

Kimyasal içeriği ve üretim sürecinde kullanılan hammadde tipine göre 

farklılık arz eden biyoyakıt çeşitleri arasında biyoetanol, biyodizel, biyometanol, 

biyodimetileter, biyoetiltersiyerbutileter ve çeşitli bitkisel yağlar bulunmakla birlikte 

bunların günümüzde en yaygın ve popüler olanları biyoetanol ve biyodizeldir.4 Bu 

çalışmada biyoyakıt çeşitlerinin kapsamı, literatürdeki yaygın kullanımı ve 
                                                 
4 Ar, 2007:195. 
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kamuoyundaki genel algılanması da dikkate alınarak sadece biyoetanol ve biyodizel 

ile sınırlandırılmıştır. 

 Biyoyakıtlar, elde edilme sürecinde hammadde olarak kullanılan 

biyokütlenin gıda amaçlı kullanılıp kullanılmama özelliğine bağlı olarak iki ayrı 

grupta değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki tarımsal üretim sonucu elde edilmiş ve 

gıda amaçlı kullanılabilen bitkisel ürünlerin hammadde olarak kullanıldığı 

biyoyakıtlardır. Dünyada üretilen biyoyakıtların çok büyük bir kısmını oluşturan bu 

tür biyoyakıtlara “birinci nesil biyoyakıtlar” denilmektedir.  

Diğer yandan, tarım ve ormancılık atıkları gibi gıda amaçlı kullanılmayan 

lignoselülozik biyokütlelerden ileri teknoloji kullanılarak elde edilen biyoyakıtlar ise 

“ikinci nesil biyoyakıtlar” olarak isimlendirilmektedir. İkinci nesil biyoyakıtların 

üretim sürecinde kullanılabilen su yosunları, algler, çayır, çimen, ot ile kavak ve 

söğüt gibi odunsu bitkiler, biyoyakıt hammadde maliyetini oldukça düşürmesine 

rağmen dönüşüm işleminde kullanılan teknolojinin çok pahalı olması, ikinci nesil 

biyoyakıt üretiminin ekonomik olarak makul olmasını engellemektedir. Günümüzde 

dönüşüm sürecinde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları 

sürdürülmektedir.5 

Biyoyakıtların üretiminde kullanılan tarımsal hammaddelerin çeşitleri, üretim 

sürecinde yapılan işlemler ve elde edilen biyoyakıt türleri Şekil 1.2’de özetlenmiştir. 

Şeklin incelenmesinden de görüleceği üzere; nişastalı ve selülozik bitkiler şekere 

dönüştürülüp fermantasyon6 ve damıtma7 işlemine tabi tutulurken, şekerli bitkilere 

doğrudan fermantasyon ve damıtma işlemi uygulanarak biyoetanol elde edilmektedir. 

Diğer yandan, esterleştirme ve ekstraksiyon8 işlemi sonucu yağlı tohumlu bitkiler 

biyodizele dönüştürülmektedir.  

                                                 
5 FAO, 2008a:18. 
6 Mayalanma olarak da bilinen fermantasyon, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer 
mikroorganizmalar aracılığıyla ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayı olup, 
genellikle glikozun alkole dönüştüğü reaksiyonlar için kullanılan bir terimdir. 
7 Kaynama noktaları değişik iki sıvıyı birbirinden ayırmak için sıvılardan kaynama noktası düşük 
olanı buharlaşıncaya kadar ısıtarak yükselen buharın bir soğutma yöntemiyle yeniden sıvılaştırılması 
işlemidir. Biyoetanol üretim sürecindeki damıtma işlemi ile etil alkol sudan arındırılmış olmaktadır.  
8 Bir çözelti içindeki bileşenlerin çözünürlük farkı prensibinden yararlanılarak birbirinden ayrılması 
işlemidir. 
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Şekil 1.2. Biyoyakıt Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Üretim Süreci 

 
Kaynak: FAO, 2008a:14’den yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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1.2.1. Biyoetanol ve Üretim Yöntemi 

Biyoetanol, üretim sürecinde hammadde olarak arpa, buğday, mısır, şeker 

pancarı, şeker kamışı, patates, maniok9 ve odunsular gibi kimyasal içeriğinde nişasta, 

şeker veya selüloz içeren bitkilerin kullanıldığı ve benzinle çalışan taşıt motorlarında 

yakıt olarak kullanılabilen bir biyoyakıt çeşididir. Ülkeler biyoetanol üretimlerinde 

arazi ve iklim koşullarına göre farklı hammaddeleri kullanmakla birlikte, dünyada en 

çok kullanılan biyoetanol hammaddesi şeker kamışı ve mısırdır.  

 Biyoetanol üretiminde kullanılan hammaddelerden şeker içerenlere doğrudan 

fermantasyon işlemi gerçekleştirilirken, nişasta içerenler bir dönüşüm basamağıyla 

glikoza dönüştürülmekte ve akabinde fermantasyona tabi tutularak biyoetanol elde 

edilmektedir. Kimyasal formülü C2H6O ve yoğunluğu 0,79 ton/m3 olan biyoetanolün 

1 tonu yaklaşık 1.270 litre gelmektedir.10 Elde edilen biyoetanol, benzinle çalışan 

motorlarda benzinle harmanlanarak veya motorda yapılan bazı modifikasyonlar 

sayesinde tek başına da kullanılmaktadır. 

Enerji değeri görece düşük olan biyoetanol, aynı miktar benzinden elde edilen 

enerjinin yaklaşık yüzde 66’sı kadar enerji sağlamaktadır. Buna karşın, oktan 

seviyesi benzine kıyasla daha yüksek olan biyoetanolün benzinle harmanlanarak 

kullanılması motor performansını artırmaktadır.11  

1.2.2. Biyodizel ve Üretim Yöntemi 

Biyodizel, hammaddesi kanola, ayçiçeği, soya, aspir, pamuk, jatrofa12, palm13 

gibi yağlı tohumlu bitkilerden elde edilen bitkisel yağlar ile hayvansal yağların yanı 

sıra bitkisel ve hayvansal atık yağlar olan ve motorinle çalışan araçlarda yakıt 

maddesi olarak kullanılabilen bir biyoyakıt çeşididir.  

                                                 
9 Afrika başta olmak üzere genellikle tropik iklim kuşağında yetişen, kökü patatese benzeyen ince, 
uzun, yeşil yapraklı nişastalı bir bitki türüdür. 
10 Dillon at al, 2008:viii. 
11 FAO, 2008a:13. 
12 Hindistan başta olmak üzere özellikle tropik iklim kuşağında yer alan ülkelerde ekimi yapılan, 
kurak iklim şartlarına dayanıklı ve yağ verimi yüksek olan bir bitkidir. 
13 Malezya, Endonezya, Batı ve Orta Afrika'da ekimi yaygın olarak yapılan, pulp kısmında ve 
çekirdeğinde bol miktarda yağ içeren bir meyve türüdür.  



BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

 

………………...14 

Çeşitli metodlarla üretilen biyodizel, günümüzde yaygın olarak 

transesterifikasyon yöntemiyle elde edilmektedir. Bu yöntem, genellikle bitkisel 

yağlardan elde edilmiş olan yağ asitlerinin bazik bir katalizör eşliğinde alkol ile 

esterleştirilmesi14 şeklinde ifade edilebilir. Bu esterleşme reaksiyonu sonucu ortaya 

çıkan C19H35O2 bileşiğine biyodizel denilmektedir. Bir tonu yaklaşık 1.136 litreye 

tekabül eden biyodizelin yoğunluğu 0,88 ton/m3 olup, biyoetanole göre daha 

yüksektir.15 Düşük bir üretim teknolojisi gerektiren biyodizel üretimi, özellikle kırsal 

alanlarda hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır.  

Biyoetanole kıyasla daha yüksek enerji verimliliği olan biyodizel, motorinin 

enerji içeriğine en yakın biyoyakıttır. Motorinin sağladığı enerji miktarının yaklaşık 

yüzde 88-95’ini sağlayan biyodizel, motorinle karıştırıldığında yakıtın yağ oranını ve 

setan16 miktarını yükselterek, ayrıca motorun performansını da artırmaktadır.17 

1.3. Biyoyakıtların Tarihçesi 

Biyoyakıtların tarihçesine bakıldığında ilk ortaya çıkan ve kullanılan 

biyoyakıtın biyodizel olduğu görülür. Diğer yandan, zaman içerisindeki 

gelişimlerinde biyoetanolün biyodizele kıyasla daha fazla gelişim sağladığı 

gözlenmiştir. Ama iki biyoyakıt için de beklenenin aksine, ortaya çıkışlarından çok 

uzun yıllar sonra gelişimlerine hız verdikleri ve son dönemlerde yaşanan enerji 

krizlerinin etkisiyle dünya gündeminde ön plana çıkan enerji kaynakları konumuna 

geldikleri söylenebilir. Gelişim sürecinin kesintili ve uzun süreli olmasının en önemli 

nedeni ise dışsal etkenlerin süreci olumsuz etkilemesidir. 

İlk biyoyakıtın ortaya çıkışı biyodizelle gerçekleşmiş olup, Rudolf Diesel’in 

1893 yılında bitkisel yağları yakıt olarak kullanan motoru tasarlamasına 

dayanmaktadır. Fransa hükümetinin de desteğiyle, 1900 yılında Paris’te 

gerçekleştirilen Dünya Fuarı’nda yakıt olarak yer fıstığı yağını kullanan motorun 

                                                 
14 Yağ asitlerinin alkollerle girdikleri reaksiyonun genel adıdır. 
15 Dillon at al, 2008:viii. 
16 Dizel motorlarda yakıt olarak kullanılan motorinin yanma kalitesinin bir ölçüsü olarak kullanılan bir 
terimdir. Değer olarak 0-100 arasında bir rakamla ifade edilen setan sayısının yüksek olması, yakıtın 
tutuşmaya ve yanmaya yatkın olduğunu gösterir. 
17 FAO, 2008a:13. 
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sergilenmesi daha o tarihte bitkisel yağların motor yakıtı olarak kullanılabileceğini 

göstermiştir. Bu buluşuyla Paris Dünya Fuarı’nda en yüksek ödüle layık görülen 

Rudolf Diesel, bitkisel yağların motor yakıtı olarak kullanımının, tarımın gelişmesine 

ciddi katkısının olacağını ifade etmiştir.18 Atılan bu önemli adımdan sonra bilim 

dünyasında bitkisel yağların motor yakıtı olarak kullanımı ile ilgili çalışmalara 

merakla devam edilmiştir.  

Bu çalışmalar sonucunda, biyodizel gelişiminde en önemli ikinci aşama 

Brüksel Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. Günümüzde yaygın bir şekilde bitkisel 

yağlardan transesterifikasyon yöntemiyle elde edilen ve biyodizel olarak adlandırılan 

yakıt için ilk patent Belçikalı bilim adamı G. Chavanne tarafından alınmıştır. G. 

Chavanne 1937 yılında almış olduğu “Bitkisel Yağların Yakıt Olarak Kullanımındaki 

Dönüşüm İşlemi Patenti” ile biyodizelin iyi bir alternatif enerji kaynağı olabileceğini 

ispatlamıştır.19 Ancak, o dönem itibarıyla petrol ürünlerinin daha düşük maliyetli 

olmaları ve kullanımlarının yaygınlaşması biyodizelin gelişmesini olumsuz yönde 

etkilemiştir. Bu nedenlerden dolayı, 1980’li yılların sonuna kadar biyodizel 

üretiminde kayda değer bir ilerleme gerçekleşmemiştir. 

 Biyodizel üretimi açısından 1990’lı yıllar, sektörün yeniden canlanma 

dönemi olarak tanımlanabilir. 1990 yılında başlayan ve 1991 yılına kadar süren 

Körfez Savaşı’nın etkisiyle artan petrol fiyatları, ülkelerin bir kez daha alternatif 

enerji kaynaklarına yönelmelerine neden olmuştur. Bu durum, tarihsel geçmişi de 

olan biyodizel üretimini tekrar gündeme getirmiştir.20 1990’lı yılların başında AB 

ülkelerinden Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde başlatılan biyodizel üretimi 

sayesinde biyodizel piyasası oluşmaya başlamıştır. Bu dönem boyunca toplam 

biyodizel üretimi sürekli artış göstermiştir.  

2000’li yıllara gelindiğinde ise, tekrardan yükselişe geçen petrol fiyatlarının 

yanı sıra, güçlenen çevresel hassasiyetler ve önemi büyüyen kırsal kalkınma 

faktörlerinin de üretimi tetiklemesiyle biyodizel sektörü büyüme hızını iyice 

artırmıştır. 2000’li yıllara 1 milyar litrenin altında üretim miktarıyla giren küresel 
                                                 
18 Gizlenci ve Acar, 2009. 
19 Anastasov, 2009:755.  
20 AgMRC, 2009. 
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biyodizel üretim piyasası, 2006 yılında 6 milyar seviyelerine yükselirken, 2008 

yılında ise bu rakam iki katına çıkarak 12 milyar litreye ulaşmıştır.    

Biyodizele kıyasla daha sonra ortaya çıkan biyoetanolün tarihsel gelişimi 

incelendiğinde, ülkelerin, biyoetanol üretimi ve kullanımına ilişkin önemli bir yol kat 

ettikleri görülmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren aydınlatma 

lambalarında yaygın bir enerji kaynağı olarak kullanılan etil alkolün motorlarda da 

kullanılabileceği fikri, biyoetanolün ortaya çıkışına ilham kaynağı olmuştur.  

Biyoetanolün otomobil motorlarında yakıt olarak kullanılması, ilk olarak 

ABD’de Henry Ford tarafından üretilen araçlarla başlamıştır. 1908 yılında piyasaya 

sürülen Model T adındaki araçların yakıt olarak biyoetanol kullanması bir nevi 

devrim niteliği taşımaktadır. Otomobil motorlarında alternatif bir yakıtın 

keşfedilmesi yeni bir çığır açsa da biyoetanol kullanımı vergilerden, yasaklamalardan 

ve yüksek tarımsal hammadde fiyatlarından dolayı 20. yüzyılın ilk yarısında ciddi bir 

ilerleme kaydedememiştir. 1950 yılına kadarki biyoyakıtların geçmişine bakıldığında 

sadece I. ve II. Dünya Savaşı’nın olduğu dönemlerde üretimde artışlar olduğu 

gözlemlenmekte olup, bu ise savaş ekonomisinden kaynaklanmaktadır. Diğer 

yandan, ucuz petrol fiyatlarının etkisiyle, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki 20 yılda 

biyoetanol üretiminde sürekli azalma kaydedilmiştir.21 

Petrol üreten ve ihraç eden ülkelerin 1960 yılında bir araya gelerek kurduğu 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın (OPEC) 1973 yılında aldığı kararlar tüm 

dünyada şok etkisi yaratmıştır. Viyana’da düzenledikleri konferans sonucunda OPEC 

ülkelerinin petrol fiyatlarını artırdıklarını açıklamaları ile birlikte petrolün varil 

fiyatının 3 dolardan 12 dolara yükselmesi literatürde 1973 petrol krizi olarak yerini 

almıştır. Yaşanan bu kriz başta petrol ithal eden gelişmiş sanayi toplumlarını büyük 

çapta etkilerken, tüm dünyada sanayi üretimini durma noktasına getirmiştir. Bu 

durum ise ortaya çıkışından o tarihe kadar beklenen ilerlemeyi sağlayamamış 

biyoyakıtlar için dönüm noktası olmuştur. Hem artan enerji fiyatlarının bütçeye 

getirdiği yükü hafifletmek isteyen hem de alternatif enerji kaynaklarına yönelerek 

                                                 
21 Launder, 2001:5. 
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enerji arz güvenliğini sağlamaya çalışan ülkeler için biyoyakıtlar, bu krizden çıkışta 

önemli alternatiflerden biri olarak görülmüştür. 

Brezilya ve ABD gibi ülkelerin 1970’li yıllarda hazırlamış oldukları 

biyoetanol programları, tüm dünyayı kasıp kavuran petrol krizini fırsata dönüştürme 

noktasında atılmış en büyük adımlardan biri olmuştur. 1979 yılında yaşanan ikinci 

petrol krizinin de etkisiyle biyoyakıt sektörünün fosil yakıtlara kıyasla rekabet 

gücünün iyiden iyiye artması, söz konusu bu programların başarılı olmasına katkıda 

bulunmuştur. Buna ek olarak, Brezilya ve ABD’nin uygulamış olduğu biyoyakıt 

programlarındaki başta vergi indirimleri olmak üzere çeşitli teşvik ve destekleme 

mekanizmaları, biyoyakıt sektörünün gelişimine olumlu etki yapmıştır. 

Biyoyakıtlarla ilgili çok önemli girişimlerin ve büyük atılımların bu yıllarda 

yapılmasına rağmen Brezilya ve ABD haricinde bu konuya politika düzeyinde ağırlık 

veren başka ülke olmaması, biyoyakıt sektörünün küresel boyutta yeterince 

gelişmemesine yol açmıştır. 1986 yılında uluslararası petrol fiyatlarında meydana 

gelen düşüşler ve 1980’lerin sonlarında tarımsal hammadde fiyatlarında yaşanan 

artışlar sonucu ortaya çıkan arz daralması, biyoyakıtların ekonomik açıdan 

kullanılabilirliğinin sorgulanmasını beraberinde getirmiştir.22 1990’lı yıllar ise, bu 

sorgulama ve araştırmaların yoğunlaştığı yıllar olmuştur. 

21. yüzyılın başıyla birlikte, biyoyakıt sektörü tarihinin en parlak dönemine 

girmiştir. Aşırı derecede artan petrol fiyatlarının da etkisiyle, dünya enerji 

gündeminin en önemli konusu olan biyoyakıtlar, ABD ve Brezilya haricindeki diğer 

ülkelerin de ilgisini çekmiştir. Birçok ülke tarafından biyoyakıt üretimi ve tüketimine 

yönelik olarak başlatılan girişimler, biyoyakıtların dünya genelinde tanınmasını 

artırmıştır. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, 2000’li yılların başlangıcından 

günümüze kadarki dönemi, sektörün şahlanma dönemi olarak tanımlamak 

mümkündür. 

                                                 
22 GBEP and FAO, 2007:67. 
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1.4. Biyoyakıt Üretimini Tetikleyen Faktörler 

Biyoyakıt üretiminin gerisinde birçok faktör bulunmakla birlikte, bu 

faktörlerin öncelik sırası ülkeden ülkeye değişmektedir. Brezilya ve ABD 1970’lerde 

petrol fiyatlarında meydana gelen aşırı artışla birlikte, büyük oranda ithal ettikleri 

petrolün bütçeye getirdiği yükü düşürme düşüncesi ile biyoetanol üretimine 

başlamışlardır. Son yıllarda bu ülkelerdeki amaca benzer şekilde, birçok ülke artan 

enerji fiyatlarının bütçeye yükünün azaltılması niyetiyle biyoyakıt üretimine 

yönelmiştir. Biyoyakıt üretimini teşvik eden diğer önemli etken ise enerji arz 

güvenliğinin sağlanmasıdır. Başta ABD ve Çin gibi ülkeler büyük oranda ithal 

ettikleri petrole olan bağımlılıklarını azaltmak ve alternatif kaynaklarla birlikte enerji 

arz güvenliğini sağlamak amacıyla biyoyakıt üretimine ağırlık vermişlerdir. 

 Diğer yandan, 2000’li yıllarda ortaya çıkan çevresel sorunların önlenmesinde 

biyoyakıtları bir çare olarak gören AB ülkeleri, biyoyakıt kullanımını küresel ısınma 

ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunların önlenmesi amacıyla artırmak 

istemişlerdir. Son olarak, tarım sektöründe istihdamın ve gelirin artırılarak kırsal 

kalkınmanın sağlanması amacı, başta Almanya olmak üzere diğer AB ülkelerinin 

biyoyakıt üretimine yönelmelerini sağlamıştır.23 

1.4.1. Enerji Arz Güvenliğinin Sağlanması ve Artan Enerji Fiyatlarının Bütçeye 

Yükünün Azaltılması 

Kimyasal reaksiyonlarla birlikte ısı, elektrik ve diğer enerji çeşitlerine 

dönüşen biyokütle enerji kaynaklarının meydana getirdiği tüm enerji türlerine, genel 

olarak biyoenerji denilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy 

Agency-IEA) yayınlamış olduğu Dünya Enerji Görünümü 2008 Raporu’na göre, 

yenilenebilir enerji kaynakları vasıtasıyla üretilmiş enerjinin toplam enerji tüketimi 

içerisindeki payı yaklaşık yüzde 13 seviyesinde olup, bu oranın çok büyük bir 

kısmını biyoenerji oluşturmaktadır. Toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 

10,1’ini oluşturan biyoenerji içerisinde geleneksel biyokütle denilen katı 

biyoyakıtların payı yüzde 60’ın üzerindedir. Dünya enerji talebinin yüzde 0,2 gibi 

                                                 
23 Henniges and Zeddies, 2007:349.  
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çok küçük bir kısmını karşılayan biyoyakıtlara olan ilgi ise son yıllarda artmıştır.24 

Gözlemlenen bu artış trendinde biyoyakıtların enerji arz güvenliğinin sağlanması ve 

artan enerji fiyatlarının ulusal bütçelere getirdikleri yükün azaltılmasında bir çare 

olarak görülmesi önemli rol oynamaktadır. 

Klasik enerji kaynakları olarak bilinen fosil yakıtların günden güne tükenmesi 

ve her geçen gün artan enerji ihtiyacının da mevcut enerji kaynaklarıyla karşılanamaz 

duruma gelmesi dünyanın en önemli sorunlarından birisidir. Dünyanın yıllık enerji 

talebi yaklaşık olarak 17,7 milyar ton petrol eşdeğerine ulaşmış olup, bu rakam her 

geçen gün artmaktadır.25 Fosil yakıtlara ilişkin yapılan projeksiyonlarda, 2050 

yılında enerjiye olan talebin karşılanması için fosil yakıt arzının bugünkü seviyesinin 

iki katına çıkarılması gerektiği ifade edilmektedir.26 Bu durum ise mevcut enerji 

kaynakları varlığı ile pek mümkün görülmemekte, çok yakın bir gelecekte geleneksel 

petrol yakıtları arzının talebi karşılamada yetersiz kalacağını ortaya koymaktadır. 

Grafik 1.1. Küresel Enerji Tüketiminde Enerji Kaynaklarının Payı (2006) 

Radyoaktif Atomlar
% 6,2

Fosil Yakıtar
% 80,9

Biyoyakıtlar
% 0,2

Geleneksel Biyokütle
       % 6,2

Su (Hidrolik)
% 2,2

Diğer Yenilenebilir 
Kaynaklar

% 4,3

Yenilenebilir 
Kaynaklar

% 12,9

 
Kaynak: IEA, 2008:78, 161’den yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Diğer yandan; artan dünya nüfusu, yeni buluşlarla birlikte ortaya çıkan ilave 

enerji ihtiyacı ve birey yaşamında teknoloji kullanımının yaygınlaşması insanların 

                                                 
24 IEA, 2008:78, 161.  
25 IEA, 2007:42. 
26 WEC, 2007:4. 
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enerjiye olan bağımlılığını artırmaktadır. Kürenin yıllık enerji ihtiyacı ekonomik 

faaliyetlere de bağlı olarak her geçen yıl ortalama yüzde 3 oranında artmaktadır. Bu 

durum göz önüne alındığında, 2008 yılında günlük 85,7 milyon varil civarında olan 

petrol talebinin yüzde 33 oranında artarak, 2030 yılında günlük 113 milyon varile 

ulaşması beklenmektedir.27 Fosil yakıtlı enerji kaynaklarının azalmasının yanında 

enerjiye olan toplam ihtiyacın giderek artması, temel iktisat teorisinin de açıkladığı 

gibi, bir arz-talep dengesizliğine ve enerji fiyatlarının aşırı yükselmesine yol 

açmaktadır.   

Grafik 1.2. Ham Petrol Fiyatları ve Biyoyakıt Üretimindeki Gelişmeler        
(1970-2008) 
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Kaynak: Ham petrol fiyatlarına ilişkin grafik EIA, 2009b yayınında yer alan Suudi Arabistan Light 34 
API ham petrolünün yıllık ortalama fiyatındaki gelişmelere göre, biyoyakıt üretimine ilişkin grafik ise 
Brown, 2008, OECD, 2008:13 ve OECD and FAO, 2008:218-218 yayınlarından elde edilen 
biyoetanol ve biyodizel üretimlerinin MTPE’leri toplanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
Not: 1 varil=159 litre, 1 milyar litre biyoetanol=0,55 MTPE, 1 milyar litre biyodizel=0,75 MTPE’dir. 
 

Dünyadaki birçok ülkenin petrol ithalatçısı konumunda olması, dahası petrol 

üreten ve ihraç eden ülkeler tarafından belirlenen enerji fiyatları üzerinde hiçbir 

etkilerinin bulunmaması dışsal bir faktör olarak ulusal ekonomileri ciddi şekilde 

etkilemektedir. Enerji fiyatlarında meydana gelen bir artış, üretim maliyetlerini 
                                                 
27 IEA, 2009:5 ve EIA, 2008:23. 
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artırmakta, işsizliği körüklemekte ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına, hatta 

gerilemesine neden olmaktadır. 

Bunlara ilaveten, ithalatçı ülkelerin dış ticaret dengeleri bozulmakta ve 

yüksek fiyatlarla ithal edilen petrolün ülke bütçelerine olan yükü artmaktadır. Artan 

enerji fiyatlarıyla başlayan ve dalga dalga ulusal ekonomileri ve bütçeleri olumsuz 

etkileyen bu durumdan kurtulmak için ülkeler biyoyakıtlara yönelmektedir. Grafik 

1.2’de, ham petrol fiyatlarıyla dünya biyoyakıt üretimi arasında ilişki gösterilmiştir.  

Aşırı artan fiyatlarla birlikte sadece klasik enerji kaynaklarına bağımlı 

olmama düşüncesi, insanları alternatif enerji kaynakları kullanmaya teşvik 

etmektedir. Bu düşünce, olası bir enerji darboğazında esneklik sağlayıp kriz riskini 

azaltırken, ülkelerin “riskin dağıtılması prensibi”ne uygun hareket etmesine de 

olanak sağlamaktadır. 

1.4.2. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Gibi Çevresel Sorunların Önlenmesi 

Dünyanın en önemli problemlerinden bir diğeri de son yıllarda ortaya çıkan 

küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunudur. Küresel sıcaklıkla ilgili değişimlerin 

sunulduğu Grafik 1.3.’de gösterildiği üzere dünyamız her geçen gün ısınmaktadır. 

Avrupa Çevre Ajansı’nın iklim değişikliği hakkındaki bir raporuna göre dünyanın 

ortalama sıcaklığı son 150 yılda 0,8oC artmıştır.28 Bu duruma neden olan en büyük 

faktör ise artan sera gazı salınımlarıdır. Yüksek miktarda ısı tutma özelliğine sahip 

olan bu gazların çeşitli salınımlar sonucu atmosferde fazla miktarda bulunması, 

atmosferin aşırı ısınmasına ve küresel ısınmaya yol açarak küresel iklim 

değişikliğine neden olmaktadır. 

Bilindiği üzere, sera gazlarının salınımına en çok katkı yapan faktör 

geleneksel enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimidir. Enerji sektöründe kullanılan 

fosil yakıtların sera gazı salınımının yüzde 60’tan fazlasını oluşturması29, çevresel 

problemlerin giderilmesinde fosil yakıtların yerine ikame edilebilecek yenilenebilir 

enerji kaynaklarını gündeme getirmiştir. 

                                                 
28 AÇA, 2009. 
29 Kirby, 2008:44. 
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Bu noktada, biyoyakıtların tercih edilmesinin temel nedenlerinden birisi de 

sera gazı salınımını azaltarak küresel ısınmayı önleyen çevre dostu bir yakıt oluşuna 

ilişkin görüştür. Araç motorlarında yakıtın yanması sonucunda egzozdan çıkan gazlar 

değerlendirildiğinde, biyoetanolün çevresel açıdan olumlu taraflarının bulunduğu 

görülmüştür. Benzin ve biyoetanol karışımı olan yakıtlar, motorda daha iyi 

yandıklarından karbon monoksit ve yanmayan hidrokarbon gazları salınımlarını 

azaltmaktadırlar. Biyoetanolün içeriğinde kükürt bulunmaması, harmanlanan 

yakıtlardaki kükürt oranını düşürmekte ve kükürt oksit salınımını azaltarak asit 

yağmurları sorununu hafifletmektedir.  

Grafik 1.3. Küresel Sıcaklık Değişimleri (1880-2007)  

 
Kaynak: NASA, 2008. 

Diğer yandan, biyoetanolün motorda yanması sonucu oluşan gazların 

atmosferdeki nitrojen gazı ile reaksiyona girmesiyle birlikte nitrojen oksit gazı 

meydana gelmektedir. Nitrojen oksit gazının ise, çevresel açıdan olumsuz yanları 

bulunmaktadır.30 Sera gazı salınımının azaltılmasında artı ve eksi yönleri bulunan 

biyoyakıtlara ilişkin detaylı bir inceleme bölüm 3.2.1.’de yapılmış olup, bu bölüm 

                                                 
30 FAO, 2008a:13. 
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içerisinde altı çizilmek istenen husus; bazı ülkelerin küresel ısınma ve iklim 

değişikliği gibi çevresel sorunların önlenmesinde biyoyakıtları bir çare olarak 

görmesidir.  

1.4.3. Tarım Sektöründe İstihdam ve Gelirin Artırılarak Kırsal Kalkınmanın 

Sağlanması 

Birçok ülkede çiftçi gelirlerinin azalması ve tarım sektöründen ayrılan 

işgücünün yeni ve yerinde istihdam olanakları bulamamasıyla birlikte, artan işsizlik 

eskiye oranla daha ciddi bir sorun haline gelmiştir. Gelirlerde meydana gelen düşüşle 

birlikte sektörden kopan işgücü büyük şehirlere kaymış, bu ise hem kentsel hem 

kırsal alanda birçok sorun doğurmuştur. Artan işsizlik, gelir dağılımındaki 

adaletsizlik gibi ekonomik sorunların yanında büyük şehirlere olan göçün meydana 

getirdiği çarpık kentleşme, trafik ve artan suç oranları gibi sosyal sıkıntıları da 

beraberinde getirmektedir.  

Bu noktada, kırsal alanlarda yaşayan çiftçilerin biyoyakıt hammaddesi olan 

tarımsal ürünleri üretmesinin teşvik edilmesi, yukarıda bahsedilen sorunların 

çözümünde çıkar yollardan biri olarak görülmektedir. Diğer yandan, ulaştırma 

maliyetlerinin de etkisiyle biyoyakıtlar için tarımsal hammadde yetiştirilen kırsal 

alanlarda veya bu kırsal alanlara yakın yerlerde biyoyakıt dönüşüm tesislerinin 

kurulması yeni istihdam alanları ve gelir imkânları yarattığından, kırsal kalkınmanın 

sağlanmasında bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.31 

1.5. Biyoyakıt Piyasası Gelişimi 

20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan biyoyakıtların, bir tüketim malı olması ve 

piyasasının oluşması zaman almıştır. Zaten ekonomik açıdan da bir mal ve hizmetin 

piyasasının oluşması için o mal ve hizmetin ortaya çıkması ve sadece üretilmesi 

yetmemektedir. Aynı zamanda, yeni keşfedilen bir mal ve hizmetin insanlar 

tarafından tanınması, üreticiler vasıtasıyla insanların tüketimine sunulması ve 

tüketiciler tarafından talep edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan, bir mal ve hizmetin 

                                                 
31 Leistritz and Hodur, 2008:504. 
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piyasasının oluşması zaman almakta ve ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Tüm 

bunlar dikkate alındığında, biyoyakıtların ortaya çıkması, insanlar tarafından 

tanınması, bir mal olarak üretilmesi, tüketiciler tarafından talep edilmesi ve bir 

tüketim malı gibi alış-verişinin yapılarak piyasasının oluşması 20. yüzyılın sonlarına 

doğru gerçekleşmiştir. Bu bölümde biyoyakıt piyasasındaki gelişmeler ayrıntılı 

olarak, üretim, tüketim ve uluslararası ticaret boyutuyla incelenmiştir. 

1.5.1. Dünya Biyoyakıt Üretim Piyasası Gelişimi 

1970’li yıllarda Brezilya hükümetinin başlatmış olduğu Ulusal Biyoetanol 

Programıyla (ProAlcool) oluşmaya başlayan biyoyakıt piyasası başlıca iki sebepten 

dolayı hızla gelişmiştir. Bunlardan birincisi hükümetlerin biyoyakıt destekleme 

politikalarıyla üreticileri teşvik etmesidir. Bir diğeri ise, uluslararası petrol 

fiyatlarında meydana gelen büyük artışın meydana getirdiği ikame etkisiyle 

tüketicilerin biyoyakıtlara yönelmesidir. 

Grafik 1.4. Dünya Biyoetanol Üretim Piyasası Gelişimi (1975-2008) 
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 Kaynak: Brown, 2008, OECD, 2008:13 ve OECD and FAO, 2008:218 çalışmalarından derlenmiştir. 
 

Özellikle 2000 yılından itibaren hızlı bir gelişim gösteren dünya biyoyakıt 

üretimi 2008 yılında 89 milyar litreye ulaşmıştır. Ortalama 51 milyon ton petrol 

eşdeğerine tekabül eden bu üretim miktarıyla dünya ulaştırma sektöründeki yakıt 



1. BİYOYAKITLAR VE GELİŞİM SÜRECİ 

 

25….………

tüketiminin yaklaşık yüzde 2’si biyoyakıtlarca karşılanmıştır.32 Yıllar itibarıyla 

dünya biyoyakıt üretim piyasasındaki gelişmeler Grafik 1.2.’de gösterilmektedir. 

1975-2008 yılları arasındaki dünya biyoetanol üretim piyasasının gelişimi 

Grafik 1.4.’te sunulmuştur. Biyodizele kıyasla daha uzun bir geçmişi olan ve 

biyoyakıt piyasasının yüzde 85’inden fazlasını oluşturan biyoetanol üretimi 2008 

yılında 77 milyar litre olarak gerçekleşmiştir. Ulaşılan bu üretim miktarında en 

büyük katkıyı ABD sağlamış olup, bu ülke dünyada üretilen biyoetanolün yarısını 

tek başına gerçekleştirmiştir. Dünya biyoetanol üretimi ülke sıralamasında 30 yıldır 

lider olan Brezilya ise 2004 yılından bu yana ABD’nin gerisinde kalmış ve 2008 

yılında ürettiği 22 milyar litre ile ikinci sıraya düşmüştür. Toplam biyoetanol 

üretiminin yüzde 80’e yakın bir oranını oluşturan bu iki ülke üretim piyasasının ana 

iki aktörü konumundayken sırasıyla Çin, AB, Hindistan ve Kanada da piyasa 

içerisinde yer almıştır. 

Tablo 1.1. Dünya Biyoetanol Üretimi Ülke Sıralaması ve Payları (2008) 

Sıralama Ülkeler Milyar Litre MTPE* Yüzde Pay 

1 ABD 38,394 21,117 49,8 

2 Brezilya 22,110 12,161 28,7 

3 Çin 6,686 3,677 8,7 

4 AB 4,402 2,421 5,7 

5 Hindistan 1,909 1,050 2,5 

6 Kanada 1,383 0,761 1,8 

Diğer Ülkeler 2,170 0,119 2,8 

Toplam 77,054 42,380 100,0 

Kaynak: OECD and FAO, 2008:218. 
* Milyon Ton Petrol Eşdeğeri. 

Tablo 1.1.’de biyoetanol üretiminde dünyanın önde gelen 5 ülkesinin ve 

AB’nin 2008 yılı itibarıyla üretmiş oldukları biyoetanol miktarları, bu üretim 

                                                 
32 OECD and FAO, 2008:71-72.  
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miktarlarının milyon ton petrol eşdeğer karşılıkları ve toplam üretim içerisindeki 

payları yer almaktadır. 

Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere sektörün yapısı oligopol 

piyasasına benzer nitelikte şekillenmiştir. Dünya biyoetanol üretiminde ilk sırada 

olan ABD 2008 yılında üretmiş olduğu 38 milyar litre ile dünya biyoetanol 

üretiminin yaklaşık yarısını tek başına karşılamıştır. Diğer yandan, 2008 yılında 

Brezilya 22 milyar litre, Çin 7 milyar litre, AB 4 milyar litre, Hindistan 2 milyar litre 

ve Kanada ise 1 milyar litre biyoetanol üretmiştir.  

Grafik 1.5. Dünya Biyodizel Üretim Piyasası Gelişimi (1991-2008) 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

M
i
l
y
a
r

 L
i
t
r
e

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

M
T
P
E

Biyodizel Üretimi (Milyar Litre) Milyon Ton Petrol Eşdeğeri (MTPE)
 

Kaynak: Brown, 2008, OECD, 2008:13 ve OECD and FAO, 2008:219 çalışmalarından derlenmiştir. 

Biyoetanolün piyasa geçmişine kıyasla çok yeni ve genç olan biyodizel 

piyasası, 1990’larda oluşmaya başlamıştır. 1990’lı yıllarda çok önemli bir ilerleme 

kaydedemeyen biyodizel üretimi, 2002 yılına kadar da 1 milyar litrenin altında 

seyretmiştir. Son beş yılda uygulanan programlarla üretimi hızla artan biyodizel, 

2008 yılında 12,2 milyar litre üretim miktarına ulaşmıştır. 1991-2008 yılları 

arasındaki dünya biyodizel üretim miktarındaki gelişmeler Grafik 1.3.’de yer 

almaktadır. 
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Yaklaşık 9,1 milyon ton petrole eşdeğer olan bu üretim miktarında en büyük 

katkıyı başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri sağlamaktadır. 

Biyodizel üretiminde Almanya’dan sonra ikinci olan ABD ise yıllık ürettiği 2 milyar 

litre ile toplam biyodizel üretiminin yüzde 16’sını oluşturmaktadır. Piyasada yeni 

olmalarına rağmen başlatmış olduğu programlarla hızlı bir gelişme kaydeden 

Endonezya ve Malezya, AB ülkelerinin tüketim talebine yönelik üretimlerini 

sürdürmektedirler.  

Tablo 1.2. Dünya Biyodizel Üretimi Ülke Sıralaması ve Payları (2008) 

Sıralama Ülkeler Milyar Litre MTPE* Yüzde Pay 

1 AB 6,580 4,935 53,6 

2 ABD 2,017 1,513 16,4 

3 Avustralya 0,911 0,683 7,4 

4 Brezilya 0,760 0,570 6,2 

5 Endonezya 0,753 0,565 6,1 

6 Malezya 0,443 0,332 3,6 

Diğer Ülkeler 0,810 0,608 6,6 

Toplam 12.274 9,206 100,0 

Kaynak: OECD and FAO, 2008:219. 
* Milyon Ton Petrol Eşdeğeri. 

1.5.2. Dünya Biyoyakıt Tüketim Piyasası Gelişimi 

 1990’lı yıllardan günümüze kadarki gelişiminde tüketimi özellikle son 

yıllarda artış gösteren biyoyakıtlar, 2005 yılında petrol eşdeğeri olarak 19 milyon ton 

civarında tüketilirken bu rakam 2008 yılında 51 milyon tonu bulmuştur. Biyoyakıt 

tüketiminin ulaştırma sektöründeki payının yaklaşık yüzde 2 seviyesinde olduğu 

görülmektedir. Biyoyakıt tüketimi ile ilgili FAO tarafından yapılan projeksiyonlarda 

tüketimin yıllık yüzde 7 oranında artarak 2030 yılında petrol eşdeğeri cinsinden 102 

milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ancak, biyoyakıt tüketiminin ulaştırma 
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sektöründeki payının yeterince yükselmeyeceği ve 2030’lı yıllarda bile yüzde 3’ler 

civarında olacağı öngörülmektedir.33  

Grafik 1.6.’da 1990 yılından günümüze kadarki dönemde biyoyakıt tüketimi 

ve 2030 yılı projeksiyonu milyon ton petrol eşdeğeri cinsinden gösterilmektedir. 

Buna ek olarak, biyoyakıtların ulaştırma sektöründe kullanılan yakıtlar içerisindeki 

payı da grafikte yer almaktadır.  

Grafik 1.6. Dünya Biyoyakıt Tüketim Piyasasındaki Gelişmeler (1990-2008) ve 
2030 Projeksiyonu 

 
Kaynak: FAO, 2008a:6 ve IEA, 2007:92 çalışmalarından yararlanılarak yazar tarafından 
oluşturulmuştur. 

1.5.3. Uluslararası Biyoyakıt Ticaret Piyasası 

Biyoyakıt ticaret piyasası uzun yıllar boyunca oluşamamıştır. 2000’li yılların 

başında uluslararası ticarete konu olan biyoyakıtların ithalatı ve ihracatı ise çok 

düşük miktarlarda gerçekleşmiştir. Üretilen biyoetanolün ve biyodizelin genellikle iç 

pazara yönelik olması ve biyoyakıt ticaretinde ülkelerin korumacı politikaları 

devreye sokmaları ticareti olumsuz yönde etkilemiştir.  

                                                 
33 FAO, 2008a:6 ve IEA, 2007:92. 
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2000 yılına kadar 1 milyar litrenin çok az üstünde bulunan uluslararası 

biyoetanol ticareti 2007 yılına gelindiğinde ancak 3 milyar litreye ulaşmıştır. Bu da 

toplam üretilen biyoetanolün yüzde 5,8’inin uluslararası pazarda yerini aldığını 

göstermektedir. Dünyanın en büyük biyoetanol ihracatçısı konumunda olan Brezilya 

ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasıyla birlikte 2006 yılında 1,7 milyar litre biyoetanol 

ihraç etmiştir. Brezilya gibi net biyoetanol ihracatçısı konumunda bulunan Çin de 

yaklaşık 1 milyar litre biyoetanol ihracatıyla piyasada önemini korumaktadır. Başta 

Güney Kore ve Japonya olmak üzere ağırlıklı olarak Asya kıtasına biyoetanol ihraç 

eden Çin az da olsa ABD ile de ticaretini sürdürmektedir.  

Grafik 1.7. Uluslararası Biyoetanol Ticareti (2006) 
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Kaynak: OECD, 2008:18. 
Not: Grafikte yer alan biyoetanol verisi ulaştırma sektöründe yakıt olarak kullanılan biyoetanolün yanı 
sıra, kimya ve alkollü içecekler sektöründe kullanılan etil alkolü de kapsamaktadır. Uluslararası ticaret 
hacmi 5 milyar litreye ulaşan biyoetanol ticaretinin yaklaşık yarısının ulaştırma sektöründe yakıt 
olarak kullanım amaçlı gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.  

ABD’den sonra ikinci en büyük biyoetanol ithalatçısı konumunda olan AB 

ise gerçekleştirmiş olduğu ithalatın yarısını Brezilya’dan tedarik etmektedir.34 

Bununla birlikte, Birlik içerisinde tüketilen biyoetanolün üçte birinin ithal edilerek 

                                                 
34 OECD, 2008:17. 
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sağlanması AB’nin biyoyakıtlar konusunda dışa bağımlı olduğunu gözler önüne 

sermektedir.35 

Biyodizel ticaret piyasası ticaret hacminin çeşitliliği bakımından biyoetanole 

kıyasla daha iyi bir görüntü verirken toplam üretime oranla düşük seviyededir. 2007 

yılında gerçekleştirilen toplam biyodizel ticaret hacmi 1,3 milyar litreye ulaşmış 

olup, bu miktar toplam üretimin yüzde 12’sine tekabül etmektedir. Biyodizel 

ticaretinde net ihracatçı konumunda olan ülkelerin başında Endonezya ve Malezya 

gelirken, AB biyoetanolde olduğu gibi biyodizel ticaretinde de net ithalatçı 

konumunu sürdürmektedir.36 

Grafik 1.8. Uluslararası Biyodizel Ticareti (2007) 
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Kaynak: OECD, 2008:18. 

Sonuç olarak, hem biyoetanol hem de biyodizel piyasasının genel itibarıyla 

dışa kapalı piyasalar olduğu görülmektedir. Ülkeler üretmiş oldukları yakıtları kendi 

iç tüketimlerinde kullanmaktadırlar. Toplam biyoyakıt üretimine kıyasla uluslararası 

piyasanın bu denli küçük olmasının arkasında yatan neden, Brezilya ve ABD gibi 

bazı ülkeler haricinde biyoyakıtların birçok ülke için yeni bir yakıt olmasıdır. Bu 

                                                 
35 Gohin, 2008:624. 
36 OECD, 2008:18. 
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durum biyoyakıtların uluslararası piyasalardaki ticaret hacminin önündeki en büyük 

engellerden biridir.  

Diğer yandan, biyoyakıtlara uygun araçların, akaryakıt istasyonlarının ve 

lojistik altyapının çoğu ülkede bulunmaması ticaretin gelişimini olumsuz etkileyen 

faktörler olarak yer almaktadır. Bununla birlikte, son dönemde artan enerji 

fiyatlarının da etkisiyle, biyoyakıtların dünya basınında sık sık gündeme gelmesi, 

sektörün tanıtımına olumlu katkı yapmıştır. Şu an için küçük olan biyoyakıt ticaret 

hacminin önümüzdeki yıllarda artarak büyüyeceği tahmin edilmektedir.
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2. BİYOYAKITLARA İLİŞKİN KAMU POLİTİKALARI 

Son yıllarda yaşanan biyoyakıt üretiminin ve tüketiminin hızlı bir şekilde 

artmasının arkasında yatan en önemli faktör, ülkelerin yapmış oldukları yasal 

düzenlemelerle, biyoyakıt üretim, tüketim ve destekleme politikalarıyla biyoyakıtları 

teşvik etmeleridir. Birçok ülke kendisine biyoyakıt üretim ve/veya tüketim hedefi 

koymuş ve bu hedeflere ulaşabilmek için destekleme araçlarını devreye sokmuştur. 

Bu bölümde, biyoyakıtlara yönelik üretim-tüketim-destekleme politika uygulamaları 

ve araçları değerlendirilirken, biyoetanol ve biyodizel üretiminde dünyada söz sahibi 

olan ABD, Brezilya, AB, Çin, Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi seçilmiş 

ülkelerin ve bölgesel birliklerin politika uygulamaları incelenmiştir.  

2.1. Biyoyakıt Üretim Politikaları 

Biyoyakıt üretim politikaları değerlendirildiğinde, ülkelerin biyoyakıt üretim 

sürecinde kullanılan hammaddeleri ithal etmek yerine ülke içerisinde yetiştirilen 

tarımsal ürünlerden sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Böylece, yerel üretime 

ağırlık verilip yeni istihdam ve gelir olanakları yaratılmış olmaktadır. Bu üretim 

politikası, tarım sektörünün ve kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında birçok ülke 

tarafından benimsenmiştir. 

Biyoyakıt üretiminde ülkelerin tek tür biyoyakıt üretimine ağırlık vermesi 

göze çarpan bir diğer politika uygulamasıdır. Genellikle sadece biyoetanol üretimine 

veya sadece biyodizel üretimine yoğunlaşılması üretimde ekonomik etkinliği 

sağlayacağından olumlu görülmektedir. Bununla birlikte, ülkelerin biyoyakıt 

üretimlerinde kullandıkları tarımsal hammaddeler spesifik bir ürün olmaktadır. Başka 

bir deyişle, ülkeler iklim şartlarına uygun bir tarım ürününde uzmanlaşmakta ve 

özellikle o ürünü biyoyakıt üretiminde kullanmaktadırlar. Tüm bunlara örnek vermek 

gerekirse, ABD biyoyakıtlar içerisinde biyoetanolden yana tercih koymakta ve 

biyoetanolü ağırlıklı olarak mısır ürününden elde etmektedir. Diğer yandan, uzun 

yıllar boyunca biyoetanol üreten Brezilya, hammadde olarak şeker kamışı 

kullanmaktadır. Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde ise biyoyakıtların neredeyse 

hepsini palm yağından üretilen biyodizel oluşturmaktadır. 
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2.2. Biyoyakıt Tüketim Politikaları 

Biyoyakıt tüketim politikaları ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Bazı 

ülkeler biyoyakıtların tüketiminin artması için biyoyakıt tüketimini teşvik edici 

politikalar uygulamakta ve tüketicilerini yönlendirmektedirler. Diğer bazı ülkeler ise 

yasal düzenlemelerle biyoyakıt tüketimini zorunlu hale getirmekte ve koymuş 

oldukları sayısal hedeflerle biyoyakıt tüketimlerini artırmaya çalışmaktadırlar. 

Bilindiği üzere, biyoyakıtlar saf motor yakıtı olarak kullanılabilinirken, 

günümüzde genellikle benzin ve motorin gibi fosil yakıtlarla harmanlanarak 

kullanılmaktadır. Belli bir karışım oranına kadar taşıt motorlarında herhangi bir 

modifikasyona ihtiyaç duyulmadan kullanılan biyoyakıtların harmanlama oranı 

ülkeden ülkeye değişmektedir. Ülkeler üst limit harmanlama oranlarını belirleyerek 

bu oranı isteğe bağlı veya zorunlu yapabilmektedirler. İsteğe bağlı harmanlama oranı 

belirlendiğinde tüketiciler biyoyakıt kullanımında özgür bırakılırken, zorunlu 

harmanlama oranı belirlenen ülkelerde tüm tüketiciler biyoyakıt tüketmeye mecbur 

hale getirilmektedirler. Bu noktada, biyoyakıt tüketimlerini düzenli bir şekilde 

artırmak isteyen ülkeler benzinle ve motorinle karıştırılması zorunlu biyoyakıt 

oranlarını yasal düzenlemelerle belirlemektedirler. Zorunlu harmanlama oranları 

ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, ülkeler kendilerine bu tür sayısal hedefler 

koymakta ve yıllar itibarıyla bu hedefleri tutturmaya çalışmaktadırlar.  

Diğer yandan, miktar olarak biyoyakıt tüketimlerinin belirli bir seviyeye 

ulaşmasını hedefleyen ülkeler vardır ve bu ülkeler mutlak olarak biyoyakıt 

tüketimlerini artırmayı hedeflemektedirler. Miktar olarak biyoyakıt tüketim hedefi 

belirleyen ülkelerden birisi de ABD olup, kendisine 2022 yılında 136 milyar litre (36 

milyar galon)37 yenilenebilir yakıt tüketim hedefi koymuştur.38 Son olarak, bazı 

ülkeler ulaştırma sektöründe kullanılan akaryakıtın belli oranını biyoyakıtlarla 

karşılamayı kendilerine hedef olarak seçmişlerdir. AB Komisyonu tarafından 2008 

yılının başında hazırlanarak AB Konseyi’nin onayına sunulan “Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Kullanımının Teşviki”ne ilişkin direktifte, AB 2020 yılında ulaştırma 

                                                 
37 1 galon=3,78 litredir. 
38 Sissine, 2007:3. 
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sektöründe kullanılan toplam akaryakıtın yüzde 10’unu biyoyakıtlardan karşılamayı 

hedeflemektedir. AB Parlamentosu tarafından onaylanan söz konusu Tüzük 5 

Haziran 2009 tarihinde AB resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.39  

Tablo 2.1. Bazı Ülkelerin Biyoyakıt Tüketim Politika Uygulamaları ve Hedefleri 

Harmanlama Uygulaması / Hedefleri 
Ulaştırma Sektörü 
Tüketim Miktarı Hedefi / 
Tüketim Oranı Hedefi Ülkeler Biyoyakıt 

Çeşidi 
Oran      Yıl Zorunlu (Z) 

İsteğe Bağlı (İ) Miktar/Oran  Yıl 

ABD Biyoyakıt    136 Milyar litre 2022 

Japonya Biyoyakıt    50 Milyon litre 2011 

Biyoetanol % 20-25 Mevcut 
Durum Z 

Brezilya 
Biyodizel % 5 2013 Z 

 

Biyoetanol % 5 2010 Kanada 
Biyodizel % 2 2012 

  

Biyoetanol % 20 Hindistan 
Biyodizel % 20 

2017   

% 5,75 2010 AB Biyoyakıt   Z 
% 10 2020 

% 6,75 2010 Almanya Biyoyakıt   Z 
% 8 2015 

% 7 2010 Fransa Biyoyakıt   İ 
% 10 2015 

İngiltere Biyoyakıt   Z % 5 2010 

İspanya Biyoyakıt   Z % 5,83 2010 

İtalya Biyoyakıt   Z % 5,75 2010 

Çin Biyoyakıt    % 15 2020 

Biyoetanol % 1 2009 Z % 15 2025 Endonezya 
Biyodizel % 1 2009 Z % 20 2025 

Malezya Biyodizel % 5 2008 Z-Henüz 
gerçekleşmedi.  

  

Kaynak: OECD, 2008:23-24 ve FAO, 2008a:29, Lopez and Laan, 2008:64, Dillon at al, 2008:20, 
Ramesh, 2008 yayınlarından derlenmiştir.  
                                                 
39 Official Journal, 2009. 
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Tablo 2.1.’de bazı ülkelerin mevcut durumda uygulamış oldukları veya 

önümüzdeki yıllar için taahhüt ettikleri biyoyakıt harmanlama oranı, bu oranın 

zorunlu veya isteğe bağlı oluşu, biyoyakıtlar için tüketim miktarı hedefi ve ülkelerin 

toplam akaryakıt tüketimleri içerisinde biyoyakıt tüketim oranı hedefleri yer 

almaktadır. 

2.3. Biyoyakıt Destekleme Politikaları 

Yeni bir endüstri kolu olarak ortaya çıkan biyoyakıtların ilk etapta yüksek 

üretim maliyetlerinin olması, onların benzin ve motorin gibi klasik sıvı yakıtlarla 

rekabetini zorlaştırmıştır. Bu yüzden, biyoyakıtlar için gerekli olan altyapı ihtiyacı ile 

birlikte, dağıtım ve depolama gibi lojistik yapıların oluşturulmasına da ihtiyaç 

duyulmaktadır. Sektörün tüm bu altyapı ihtiyaçları düşünüldüğünde biyoyakıtların 

ekonomik açıdan ayakta durabilmesi, benzinle ve motorinle rekabet edebilmesi için 

devlet eliyle desteklenmesi gerekmektedir. Bu durumun bilincinde olan ülkeler, 

biyoyakıt üretimlerini ve tüketimlerini artırmak için destekleme politikaları 

uygulamaktadırlar.  

Bu destekleme politikaları neticesinde, biyoyakıt üreticileri, tüketicileri, 

lojistik hizmet tedarikçileri ve genel olarak sektör olumlu etkilenmekte ve 

biyoyakıtların gelişimi hızlanmaktadır. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte başlıca 

destekleme çeşitleri; üretime yönelik desteklemeler, altyapı-yatırım destekleri, 

dağıtım-ulaştırma destekleri, tüketime yönelik desteklemeler ve Ar-Ge 

desteklerinden oluşmaktadır.     

2.3.1. Üretime Yönelik Desteklemeler 

Biyoyakıt üretimine yönelik desteklemelerin en önemlisi, biyoyakıt 

üretiminde hammadde olarak kullanılan tarımsal ürünlere doğrudan verilen 

sübvansiyonlardır. Biyoyakıt üretimi sürecinde hammadde olarak kullanılacak şeker 

pancarı, buğday, mısır ve yağlı tohumlu bitkiler gibi tarımsal ürünleri üreten 

çiftçilere birim başına verilen bu destek, hammadde arzını artırıp fiyatını düşürerek, 

biyoyakıt üretim maliyetini azaltmaktadır. Bu tür destekleme çeşidine verilebilecek 

en iyi örnek AB’nin 2003 yılında Ortak Tarım Politikası vasıtasıyla uygulamış 
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olduğu Enerji Ürünleri Yardımı’dır. Bu uygulamasıyla AB, biyoyakıtlar için 

hammadde olarak kullanılacak tarımsal ürünleri üreten çiftçilere hektar başına 45 

Euro vermektedir. Üretime yönelik destekleme vererek biyoyakıt üretiminde 

kullanılan tarımsal ürünlerin birim maliyetini düşüren AB, bu politika 

uygulamasıyla, çiftçilerini enerji tarımı yapmaya teşvik etmektedir.40  

Yukarda bahsedilen bu uygulamalar doğrudan biyoyakıt üretimine yönelik 

desteklemeler kapsamındadır. Yine, biyoyakıt üretiminde kullanılmak üzere 

yetiştirilen tarımsal ürünlere verilen girdi destekleri de bu çerçevede 

değerlendirilebilir. Ancak birçok ülke, nihai kullanım amacı olarak gıda maddesi 

veya ulaştırma sektöründe yakıt olma özelliklerine bakmadan, tarımsal ürün üreten 

çiftçilerine girdi desteği vermektedir. Bu ise dolaylı olarak biyoyakıt üretiminde 

kullanılan tarımsal hammaddelerin üretim maliyetini düşürdüğünden, biyoyakıt 

üretimine ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır. Bu tür desteklemeler, biyoyakıt 

üretimine yönelik dolaylı destekleri oluşturmaktadır.41 

Bunun yanı sıra, biyoyakıt üreten işletmelere ürettikleri biyoyakıt miktarının 

belli oranında sübvansiyon veren ülkeler de bulunmaktadır. Bu uygulamayla çiftçiler 

aradan kaldırılmış olmakta ve biyoyakıt desteğini biyoyakıt üreticisi doğrudan hibe 

olarak almaktadır. Biyoyakıt üreticisine doğrudan verilen bir diğer üretim desteği de 

gelir vergisi muafiyetidir. Biyoyakıt üreten üreticilerden gelir vergisi alınmaması 

veya vergi oranında indirime gidilmesi sayesinde biyoyakıt üretimi 

desteklenmektedir.42 

Son olarak, devlet tarafından biyoyakıtlar için garanti taban fiyatı seviyesinin 

belirlenmesi de üretime yönelik desteklemeler kapsamında değerlendirilebilir. Bu 

uygulamayla birlikte üretici belirli bir dönem için satabileceği en düşük biyoyakıt 

fiyatını öngörebilmekte ve böylece üreticinin piyasa şartlarındaki dalgalanmalardan 

olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır.43 

                                                 
40 Rajagopal and Zilberman, 2007:65. 
41 OECD, 2008:25. 
42 GBEP and FAO, 2007:24, 28. 
43 OECD, 2008:25. 



BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

 

………………...40 

2.3.2. Altyapı-Yatırım Destekleri 

Tarımsal hammaddeden elde edilen biyoyakıtların üretimi için, öncelikle 

altyapının hazırlanması ve yatırımların yapılması gerekmektedir. Biyoyakıt üretimi 

için kurulması gereken dönüşüm tesislerinin sabit yatırım maliyeti üreticileri 

zorlamakta ve altyapı eksiklikleri maliyetleri iyice artırmaktadır. Bu noktada, bazı 

ülkeler altyapı ve yatırım desteği olarak sermaye yardımı vermekte ve biyoyakıt 

üreticilerini desteklemektedir. Örneğin, biyoyakıt üretim tesisi kuran bir girişimcinin 

yatırım maliyetinin belli bir oranı, devlet tarafından verilen hibe yardımıyla finanse 

edilmektedir. 

Diğer yandan, özel sektör yatırımlarını özendirmek ve sektörün büyümesini 

hızlandırmak için yatırım vergisinde vergi indirimi ve vergi istisnası uygulayan 

ülkeler bulunmaktadır. Bu uygulamayla, biyoyakıt işletme tesisi kuran yatırımcıların 

yatırım maliyetinin belli bir yüzdesi vergiye tabi kazancından düşülmekte ve bu 

miktar için hesaplanacak vergi borçları silinmektedir.44 

2.3.3. Dağıtım-Ulaştırma Destekleri 

Üretim tesislerinde gerçekleştirilen belli işlemler sonucu elde edilen 

biyoyakıtların nihai tüketiciyle buluşması için dağıtım ve ulaştırma altyapısının da 

sağlam bir şekilde kurulması gerekmektedir. Bu ise, biyoyakıtın üretim tesisinden 

satış istasyonuna taşınması, satış istasyonunda depolanması ve nihai tüketicinin 

akaryakıt deposuna pompalanması gibi çeşitli lojistik ihtiyaçların tamamının 

karşılanması ile mümkün olmaktadır. Tüm bunlar, birer maliyet kalemi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Biyoyakıtların dağıtım ve ulaştırma maliyetlerini azaltarak biyoyakıt 

sektörünü desteklemek isteyen ülkeler, biyoyakıt istasyonlarının satış ve gelir 

vergilerinde indirime gitmekte veya bu tür dağıtıcılara doğrudan sübvansiyonlar 

vermektedirler.45 

Biyoyakıt dağıtım ve ulaştırma gibi lojistik faaliyetlerde bulunanlara verilen 

destekler sektörün gelişmesine hız kazandırırken, bazı devletlerin akaryakıt 

                                                 
44 OECD, 2008:25. 
45 OECD, 2008:26. 
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istasyonlarına belli miktarlarda yenilenebilir enerji satma zorunluluğu getirmesi 

sektörü dolaylı yönden olumlu etkilemektedir. Bu uygulamayla, devlet tarafından 

biyoyakıt sektörünün dağıtım ve ulaştırma zincirlerinin kurulması zorunlu hale 

getirilmekte ve biyoyakıt sektörünün gelişmesi desteklenmektedir. 

2.3.4. Tüketime Yönelik Desteklemeler 

Ulaştırma sektöründe yenilenebilir enerji kullanımını artırmak isteyen ülkeler 

uyguladıkları birçok destekleme aracıyla tüketicilerini biyoyakıt tüketimine teşvik 

etmektedirler. Biyoyakıt tüketimine yönelik en önemli desteklerden birisi akaryakıt 

tüketim vergisi muafiyetidir. Bu uygulamayla birlikte, biyoyakıt satış fiyatının 

üzerine konulan ve tüketicilerin daha yüksek bir fiyat ödemesine yol açan vergi yükü 

kaldırılmakta ve biyoyakıtların fosil yakıtlarla rekabet edebilmesi sağlanmaktadır. 

Yine, bazı ülkeler tarafından uygulanmakta olan KDV indirimi ve muafiyeti, fiyatları 

düşürmekte ve biyoyakıt kullanımını özendirmektedir.46 

Bir diğer tüketime yönelik destekleme de gelir vergisi indirimidir. Benzin ve 

motorin harmanlanan biyoyakıtları veya saf biyoyakıtları motorlarında yakıt olarak 

kullanabilen araçları satın alan tüketicilere sağlanan gelir vergisi indirimi, biyoyakıt 

tüketimini teşvik etmektedir. Bu uygulamayla birlikte, tüketicilerin satın aldıkları 

aracın değerinin belli bir oranı gelir vergisinden düşülmekte ve biyoyakıt tüketimi 

devlet eliyle desteklenmektedir. 

Yukarıda bahsedilen uygulamalar biyoyakıt tüketiminin doğrudan 

desteklenmesini sağlarken, ülkeler biyoyakıt tüketimlerini dolaylı olarak da 

desteklemektedirler. Motorun hem fosil yakıtlarla hem de biyoyakıtlarla çalışmasını 

sağlayan “Esnek Yakıtlı Araç” (FFV-Flexible Fuel Vehicle) sistemine sahip 

otomobiller için sağlanan vergi indirimi de tüketime yönelik dolaylı 

desteklemelerden biridir.47        

                                                 
46 OECD, 2008:27. 
47 OECD, 2008:27. 
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2.3.5. Ar-Ge Destekleri 

Klasik enerji kaynaklarının günden güne tükenmesi ve dünyanın enerjiye olan 

talebinin artması yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ortaya çıkarmıştır. Bu 

noktada, birçok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini sürdürmekte ve enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusunda çaba sarf 

etmektedir. Ulaştırma sektöründe kullanılan benzin ve motorin gibi klasik yakıtlara 

alternatif olarak ortaya çıkan biyoyakıtların da insan sağlığına ve gıda güvencesine 

zarar vermeden, ekonomik, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir şekilde üretilmesi 

önem arz etmektedir. Bu hususları dikkate alan birçok ülke, araştırma geliştirme 

faaliyetleri için kaynak ayırmakta ve Ar-Ge programları vasıtasıyla biyoyakıtları 

desteklemektedir.48  

2.4. Biyoyakıt Politikaları Ülke Örnekleri 

Küresel biyoyakıt üretim ve tüketimi değerlendirildiğinde, biyoetanol için 

ABD, Brezilya, Çin ve Hindistan’ın; biyodizel için ise AB, Endonezya ve 

Malezya’nın önde gelen ülkeler oldukları ve uygulamış oldukları politikalarla yurt içi 

ve uluslararası biyoyakıt piyasalarına yön verdikleri görülmektedir. Aşağıda 

biyoetanol üretim piyasasının yüzde 95’ini ve biyodizel üretim piyasasının ise yüzde 

85’ini oluşturan bu 6 ülke ve AB’nin biyoyakıtlara ilişkin politikaları incelenmekte, 

böylelikle de dünya genelinde uygulanan biyoyakıt politikaları genel hatlarıyla 

ortaya konulmaktadır.  

2.4.1. ABD 

Öncelikle büyük oranda ithal ettiği petrole olan bağımlılığını azaltma ve 

alternatif kaynaklarla birlikte enerji arz güvenliğini sağlama düşüncesiyle biyoyakıt 

üretimine yönelen ABD, biyoyakıt üretimi ve tüketimi ile ilgili en fazla 

desteklemelerde bulunan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkede biyoetanol 

üretiminde hammadde olarak mısır kullanılırken, biyodizel hammaddesi olarak da 

soya fasulyesi işlem görmektedir. Son yıllarda ABD’nin biyoetanol üretiminde 

                                                 
48 GBEP and FAO, 2007:28. 
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dünya liderliğine yerleşmesinde ve biyodizel üretiminde de çok büyük atılım 

yapmasında, uygulanan politikaların payı büyüktür. 2008 yılı itibarıyla, yıllık 38 

milyar litre biyoetanol üreten ABD yaklaşık 2 milyar litre de biyodizel 

üretmektedir.49 Dünya biyoetanol üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiren 

ABD’nin biyoyakıtlara ilişkin uzun yıllar öncesinden bu yana birçok politika 

belgesinin bulunduğu ve zaman içerisinde bu belgelerde revizyonlar yaparak yeni 

uygulamalara geçtiği de gözlenmiştir. 

Biyoyakıt politika belgelerine ve uygulamaların tarihsel gelişimine 

bakıldığında, ilk olarak 1970’lerdeki petrol krizinin etkisiyle 1978 yılında çıkartılan 

Enerji Vergi Kanunu (Energy Tax Act) görülmektedir. Biyoyakıtlar için finansal 

teşviklerin öngörüldüğü söz konusu Kanun’la birlikte benzinden galon başına alınan 

tüketim vergisinin, benzinin biyoetanolle harmanlanması durumunda alınmaması 

sağlanmıştır.50 ABD Hükümeti yine 1978 yılında biyoyakıt kullanımı noktasında 

Gasohol isminde bir programı uygulamaya koymuştur. Brezilya’dan sonra biyoyakıt 

konusunda özel bir program uygulayan ikinci ülke olan ABD, bu program 

vasıtasıyla, araçlarda E10 olarak bilinen (yüzde 10 biyoetanol yüzde 90 benzin 

karışımı içeren) yakıtın kullanımını yaygınlaştırmaya başlamıştır.51   

2000 yılında çıkartılan Biyokütle Araştırma ve Geliştirme Kanunu (Biomass 

Research and Development Act) ile kurulan Biyokütle Araştırma ve Geliştirme 

Teşebbüsü (Biomass Research and Development Initiative) ABD’deki biyoenerji 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin hızlandırılmasını ve eyaletler arası çalışmaların 

koordine edilmesini sağlamıştır. Enerji Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı yetkililerinin 

yönetiminde olduğu bu girişim sayesinde tarımsal hammadde üretimine ve selülozik 

biyokütle dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik birçok proje 

desteklenmektedir.52 

2002 yılında yürürlüğe giren ve Tarım Kanunu (Farm Bill) olarak da bilinen 

Çiftlik Güvenliği ve Kırsal Yatırım Kanunu (Farm Security and Rural Investment 

                                                 
49 OECD and FAO, 2008:218-219.  
50 GBEP and FAO, 2007:222. 
51 Harlander, 2008:430. 
52 GBEP and FAO, 2007:220-221. 
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Act) biyoyakıt rafinerilerinin geliştirilmesini teşvik eden birçok maddeyi 

içermektedir. Beş yıllık bir uygulama süreci olan bahse konu Kanun ile; tarımsal 

hammadde üretimi noktasındaki girişimlerin desteklenmesi, çiftçiler, yerel idareler 

ve sivil toplum örgütleri tarafından biyoyakıt üretimi ile kullanımının teşvik 

edilmesinin yanı sıra, eğitim programlarının düzenlenmesi de sağlanmıştır.53   

2004 yılında yürürlüğe giren Amerikan İstihdam Yaratma Kanunu (American 

Jobs Creation Act) ile biyoetanol için akaryakıt tüketim vergisi indirimi 

uygulamasına başlanmıştır. Söz konusu Kanun çerçevesinde benzinle harmanlanan 

biyoetanole litre başına 0,135 dolar (galon başına 0,51 dolar) vergi indirimi sağlayan 

uygulama ile ABD, biyoetanol tüketimini doğrudan desteklemiştir. Bu uygulama, 

2005 yılında yürürlüğe giren Enerji Politikası Kanunu (Energy Policy Act) ile 2010 

yılına kadar genişletilirken, bu Kanun’da motorinle harmanlanan biyodizele litre 

başına 0,264 dolar (galon başına 1,00 dolar) vergi indirimi uygulaması da 

başlatılmıştır.54 

2005 Enerji Politikası Kanunu ile ilk defa yenilenebilir yakıtlar için tüketim 

miktarı hedefleri belirlenmiştir. Kanun çerçevesinde oluşturulan Yenilenebilir Yakıt 

Standartları Esasları’na (Renewable Fuels Standard) göre, 2012 yılında otomobil 

motorlarında tüketilen yenilenebilir yakıt miktarının 28,4 milyar litreye (7,5 milyar 

galon) çıkartılması hedeflenmiştir. Akaryakıt istasyonlarına alternatif yakıtlar için 

altyapı yatırımı yapan istasyon sahiplerine en fazla 30 bin dolar olmak üzere yüzde 

30 vergi indirimi sağlanmıştır.55 Ayrıca, Kanun ile birlikte 500 milyon doların 

üzerinde bir kaynak selülozik hammaddelerden elde edilen biyoyakıt dönüşüm 

teknolojilerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi için ayrılmıştır.  

Son olarak 2007 yılında çıkartılan Enerji Bağımsızlığı ve Güvenliği Kanunu 

(Energy Independence and Security Act) ile ABD; enerji bağımsızlığını ve 

güvenliğini garanti altına almayı, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmayı, sera 

gazı salınım oranlarını düşürmeyi ve enerji verimliliğini yükseltmeyi hedeflemiştir.56 

                                                 
53 FAO, 2008a:31. 
54 OECD, 2008:28. 
55 Kavak, 2007:19. 
56 Vikipedia, 2008. 
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2005 yılında yürürlüğe giren Enerji Politikası Kanunu’ndaki tüketim miktarı 

hedeflerinin iddialı bir şekilde revize edildiği bu son kanunda 2008 yılı için otomobil 

motorlarında tüketilen yenilenebilir yakıt miktarı hedefi 34 milyar litre (9 milyar 

galon) olarak belirlenirken, 2022 hedefi 136 milyar litre (36 milyar galon) olarak 

öngörülmüştür.57  

2008 yılı Mayıs ayında ABD Kongresi’nde oylanan 2007 tarihli yeni Tarım 

Kanunu’nda (Farm Bill), mısırdan elde edilen biyoetanolden litre başına sağlanan 

0,135 dolarlık (galon başına 0,51 dolar) vergi indirimi azaltılarak 0,119 dolara (galon 

başına 0,45 dolar) düşürülmüştür. Bunun yanında, selülozik hammaddelerden 

üretilen biyoetanole litre başına 0,267 dolar (galon başına 1,01 dolar) vergi indirimi 

sağlanmıştır.58  

Diğer yandan, ABD Hükümeti korumacı politikalarıyla da yurt içindeki 

biyoyakıt üreticilerini desteklemektedir. İthal edilen biyoetanole litre başına 0,14 

dolar (galon başına 0,54 dolar) “spesifik gümrük vergisi”59 uygulayan ülke, buna 

ilave olarak ithal edilen biyoetanolün değeri üzerinden yüzde 2,5 oranında “ad 

valorem”60 vergisi de almaktadır.61   

ABD’de kamu araç filolarında belli bir oranda biyoyakıt kullanım 

zorunluluğu bulunmaktadır. Ülke içindeki uygulamalarda farklılık arz etmekle 

birlikte birçok eyalet araçlarda kullanılan yakıtlar için zorunlu biyoyakıt harmanlama 

oranı belirlemiştir. Ayrıca motorun hem fosil yakıtlarla hem de biyoyakıtlarla 

çalışmasını sağlayan FFV sistemine sahip otomobillere yönelik vergi indirimi gibi 

uygulamalar mevcuttur.62 Buna ilave olarak 2007 yılında ABD Enerji Bakanlığı,  

                                                 
57 Sissine, 2007:5. 
58 FAO, 2008a:31. 
59 İthal edilen maldan, malın hacmi, ağırlığı, uzunluğu, sayısı, gibi fiziki ölçüler üzerinden alınan 
vergilerdir. 
60 Vergiye konu olan mal ve hizmetlerin fiziksel ölçülerine (kilo, litre, metrekare, vb.) bakılmaksızın 
değerleri üzerinden belirli bir yüzdede alınan vergilerdir. Bu özelliğinden dolayı ad valorem vergilere 
“değer esasına dayandırılan vergiler” de denilmektedir. 
61 Naylor at al, 2007:34. 
62 OECD, 2008:27. 
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FFV sistemine sahip araç motorlarının geliştirilmesine yönelik 15 milyon doların 

üzerinde araştırma fonu tahsis etmiştir.63  

2.4.2. Brezilya 

Brezilya’da biyoyakıt tüketiminin çok büyük bir kısmı hammadde olarak 

şeker kamışının kullanıldığı biyoetanol ile sağlanırken, biyodizel tüketimi de son 

yıllarda artış göstermektedir. Toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 45’ini 

yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden Brezilya’da biyoyakıt tüketimi toplam 

enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 

edilen enerjinin yüzde 32’sinden fazlası biyoetanol tarafından karşılanırken, 

biyoetanolün toplam enerji tüketimindeki payı da yüzde 14,5 seviyesindedir.64 Çok 

yaygın bir biyoetanol kullanımına sahip olan Brezilya bu başarısını uzun yıllara 

dayanan biyoetanol geçmişindeki tecrübelerine borçludur. 

Ülkede biyoetanolün araba motorlarında benzinle harmanlanarak kullanılması 

1920’li yıllara kadar dayanan bir tecrübedir. Ancak bu işlemin resmi olarak ilk 

başladığı tarih 1931’dir. Küçük ama önemli sayılabilecek bu girişimleri, 1975 yılında 

başlatılan Ulusal Biyoetanol Programı (ProAlcool) takip etmiştir. Brezilya başlatmış 

olduğu bu programla, biyoyakıtlar için sistematik ve düzenli bir program uygulayan 

ilk ülke olmuştur.65 1970’lerin başında patlak veren petrol krizinin etkisiyle 

hazırlanan program, hem petrol fiyatlarında meydana gelen aşırı artışın bütçeye 

getirdiği yükün azaltılmasını hem de enerji arz güvenliğinin sağlanmasını 

hedeflemiştir. Benzinle harmanlanmış biyoetanol yakıtının piyasada yerini alması ve 

sadece biyoetanol yakıtıyla çalışabilen otomobillerin geliştirilmesine yönelik 

girişimlerin başlatılması gibi hedefleri içeren ProAlcool’ün başarısına, programın 

uygulamaya konulduğu yıllarda uluslararası şeker fiyatlarında meydana gelen 

düşüşler de olumlu katkı yapmıştır.66 

                                                 
63 Childs and Bradley, 2007:18. 
64 GBEP and FAO, 2007:64. 
65 Harlander, 2008:429. 
66 FAO, 2008a:24. 
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1979-1986 yılları arasında Brezilya hükümetlerinin biyoetanol için çeşitli 

vergi indirimi ve mali teşvik uygulamalarını başlatması ile 1979 yılında yaşanan 

ikinci petrol şokunun etkisiyle biyoetanolün yakıt piyasasında rekabet gücünün 

artması, programın başarısının bu dönemde zirve yapmasını sağlamıştır. Ancak, 1986 

yılında uluslararası petrol fiyatlarında meydana gelen düşüşler ile 1989 yılında şeker 

fiyatlarında yaşanan artışlar ve ortaya çıkan arz daralması, programın ekonomik 

açıdan uygulanabilirliğinin sorgulanmasına neden olmuştur.67 

1930’lu yıllarda kurulan ve ülkenin şeker ve biyoetanol piyasasını düzenleyen 

Şeker ve Alkol Enstitüsü’nün 1990 yılında kapatılması yeni bir dönemi başlatmıştır. 

1989-2000 yılları arasındaki dönemde sektörün üretim planlaması, dağıtım ve 

pazarlamaya ilişkin faaliyetlerinin neredeyse hepsi özel sektöre bırakılmıştır. Bu 

özelliğiyle de, bahse konu dönem hükümetin piyasaya ait kontrol mekanizmasını 

özel sektöre devrettiği dönem olarak tanımlanmaktadır. Diğer yandan, programda yer 

alan birçok ekonomik teşvikin kaldırılması, biyoetanol tüketiminin daralmasına yol 

açmıştır. Ancak, 1993 yılında yapılan bir düzenlemeyle tüm benzin istasyonlarında 

satılan benzine yüzde 22 biyoetanol karıştırılması zorunluluğu getirilmesi sektörün 

yeniden canlanmasına katkıda bulunmuştur.  

Brezilya’daki biyoyakıt politikalarının ve sektör yapısının 2000’li yıllardan 

günümüze kadarki durumu değerlendirildiğinde, biyoyakıt piyasasının tarihinin en 

parlak dönemini yaşadığı görülmektedir. Öncelikle, 2002 yılında biyoetanol 

piyasasında fiyatların serbestleştirilmesi sektör üretimini canlandırmıştır. Bunun 

yanında, 2003 yılında motorda kullandığı yakıtı benzin ve biyoetanole çeşitli 

oranlarda harmanlama teknolojisine sahip olan FFV otomobillerinin piyasaya 

sürülmeye başlanması, biyoetanol piyasası açısından bir devrim niteliği taşımaktadır. 

2007 yılı sonu itibarıyla, yaklaşık 4 milyon FFV teknolojisine sahip otomobilin 

yollarda yerini alması biyoyakıt sektörü açısından son derece önemli bir 

gelişmedir.68 2000-2008 yılları arasında petrol fiyatlarında meydana gelen aşırı 

artışlar da sektörün büyümesine, yeni yatırımların yapılmasına ve teknolojik ilerleme 

yolundaki adımlara hız katmıştır. 
                                                 
67 GBEP and FAO, 2007:67. 
68 Harlander, 2008:430. 
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Brezilya’da biyoetanol için zorunlu harmanlama oranı belirleyen Bakanlıklar 

Arası Şeker ve Biyoetanol Kurulu (CIAA), harmanlama oranını yüzde 20-25 olarak 

belirlemiş olup, piyasanın talebine bağlı olarak zaman zaman bu oranı revize 

edebilmektedir.69  

Biyoetanol kullanımının bu uzun geçmişine ve Brezilya hükümetlerinin 

tarihsel çizgide bir devlet politikası olarak biyoetanol üretimi noktasındaki çabalarına 

bakılarak, küresel biyoetanol sektöründe Brezilya’nın öncü ve belirleyici bir ülke 

olduğu söylenebilir.   

Biyoetanole kıyasla çok kısa bir geçmişi olan biyodizel Brezilya’da ilk defa 

2006 yılında üretilmeye başlanırken, son yıllarda uygulanan politikaların da etkisiyle 

ilerleme kaydetmiştir. Öncelikle, Maden ve Enerji Bakanlığı tarafından yürütülmekte 

olan Ulusal Biyodizel Üretimi ve Kullanımı Programı kapsamında, 2005 yılında 

çıkarılan Biyodizel Kanunu ile biyodizel için zorunlu harmanlama oranı 

belirlenmiştir. Bu durum, biyodizel üretimini ve tüketimini canlandırmıştır. Bahse 

konu kanun çerçevesinde 2008 yılına kadar zorunlu harmanlama oranı yüzde 2 

olarak düzenlenirken, 2013 yılında bu oranın artırılarak yüzde 5 olması 

hedeflenmiştir. Bunun yanında, sosyal amaçlar ve bölgesel kalkınmanın sağlanması 

da düşünülerek, yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerdeki küçük aile çiftçilerinin 

biyodizel hammadde üretimi, Sosyal Yakıt Taahhüt (Social Fuel Seal) Programı 

vasıtasıyla desteklenmektedir. Program çerçevesinde, kuzey ve kuzey batı 

bölgelerindeki küçük çiftçilerden biyodizel hammaddesi alan biyodizel üreticilerinin 

daha az gelir vergisi ödemeleri sağlanırken, söz konusu bu üreticilerin finansal 

araçlara erişimi Brezilya Kalkınma Bankası vasıtasıyla kolaylaştırılmıştır.70 

2.4.3. Avrupa Birliği 

2000’li yıllarda ortaya çıkan çevresel sorunların önlenmesinde biyoyakıtları 

bir çare olarak gören Avrupa Birliği’nde biyoyakıt sektörü son on yılda hızlı bir 

gelişim göstermiştir. Birlik ülkeleri, biyoyakıt kullanımını özellikle küresel ısınma ve 

iklim değişikliği gibi çevresel sorunların önlenmesi amacıyla artırmak isterken, başta 
                                                 
69 FAO, 2008a:24-25. 
70 FAO, 2008a:25. 
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Almanya olmak üzere bazı ülkeler de tarım sektöründe istihdamın ve gelirin 

artırılarak kırsal kalkınmanın sağlanması için biyoyakıt üretimlerine hız 

vermişlerdir.71  

Biyodizel üretiminde tarımsal hammadde olarak ağırlıkla kanola kullanan 

AB, 2008 yılında ürettiği 6,6 milyar litre biyodizelle dünya biyodizel üretiminin 

yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştirmiştir. Dünyanın en büyük biyodizel üreticisi 

olan Almanya, AB’deki üretimin yarısından fazlasını tek başına karşılamaktadır. 

Biyodizele kıyasla daha küçük bir üretim hacmine sahip olan biyoetanol, şeker 

pancarı ve çeşitli tahıllardan elde edilirken, 2008 yılı itibarıyla 4,4 milyar litre üretim 

seviyesine ulaşmıştır.72 

Birlik içerisinde biyoyakıtların üretimi, tüketimi ve desteklenmesi ile ilgili 

farklı uygulamalar olsa da Avrupa Parlamentosu tarafından çıkarılan bazı 

direktiflerle biyoyakıtlara ilişkin mevzuat uyumu sağlanmaya çalışılmakta ve 

biyoyakıtlar teşvik edilmektedir. Bu direktiflerden bir tanesi 2003 yılında çıkarılan 

2003/30/EC sayılı biyoyakıt direktifidir. Başta çevresel hassasiyetlerin göz önüne 

alındığı bu direktifle, ülkeler ulaştırma sektöründe kullandıkları toplam akaryakıt 

tüketimlerinin en az belli oranlarını biyoyakıtlarla karşılamayı taahhüt etmeye 

zorlanmıştır. Birlik içerisinde ülkeler farklı oranları ve yılları kendilerine hedef 

koyarlarken, bu direktifle 2010 yılında Birlik içerisinde toplam benzin ve motorin 

akaryakıtı tüketiminin yüzde 5,75’inin biyoyakıtlar tarafından karşılanması 

amaçlanmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2008’in başında Parlamento ve 

Konsey’in onayına sunduğu yeni direktif teklifinde bu oranın 2020 yılında yüzde 

10’a çıkarılması önerilmiştir. Biyoyakıtların tarımsal hammaddelerle ilgili 

sürdürülebilirlik standartlarını içeren bu yeni direktifin, sera gazı salınımının en az 

yüzde 35 oranında azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmemesi gibi kriterlere 

de yer vermesi, çevreciler tarafından olumlu karşılanmıştır.73 Konsey tarafından 

onaylanan söz konusu direktif, 2009 yılında AB Resmi Gazete’sinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

                                                 
71 Henniges and Zeddies, 2007:349.  
72 OECD and FAO, 2008:218-219. 
73 Harlander, 2008:430. 
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AB Parlamentosunca yayımlanan bir diğer önemli biyoyakıt direktifi de, 

biyoyakıtlara yönelik vergi teşviki uygulamalarına imkân sağlayan 2003/96/EC sayılı 

direktiftir. Bu direktifle, her ülkenin biyoyakıtlar için kendi vergi oranlarını 

belirlemesine imkân tanınmış ve biyoyakıtlar için uygulanacak vergi muafiyetlerinin 

çevresel devlet yardımları kapsamında sağlanması kararlaştırılmıştır. Son olarak 

Avrupa Birliği biyoyakıt mevzuatında, 2003 yılında 2003/17/EC olarak değiştirilen 

98/70/EC sayılı direktif yer almaktadır. AB yakıt kalitesi direktifi olarak da bilinen 

2003/17/EC sayılı direktifte, biyodizel harmanlama oranının teknik sebeplerden 

dolayı yüzde 5 sınırında tutulması öngörülmüştür.74  

Biyoyakıt tüketimine ilişkin hedefler koyarak Birlik içerisindeki ülkelerin 

biyoyakıt kullanımını artırmaya çalışan AB, biyoyakıtların üretimini de çeşitli 

yollarla desteklemektedir. 2003 yılında AB Ortak Tarım Politikası kapsamında 

uygulamaya konulan Enerji Ürünleri Yardımı (Energy Crop Aid) bu yollardan bir 

tanesidir. Bu uygulamayla AB, biyoyakıtlar için hammadde olarak kullanılacak 

tarımsal ürünleri üreten çiftçilere hektar başına 45 Euro vermekte, çiftçileri enerji 

tarımı yapmaya yönlendirmekte ve biyoyakıt üretimini desteklemektedir. Bunun 

yanında, birçok üye ülke uygulamış oldukları vergi indirimleri ile biyoyakıtları 

desteklemektedir. Tüketim vergisi muafiyeti veya tüketim vergisi indirimi en çok 

görülen destekleme aracı olup, Birlik içerisinde biyoyakıtlardan benzin ve motorine 

kıyasla ortalama yüzde 50 daha az vergi alınmaktadır.75 

Tüm bunların yanında, biyoyakıtlara ilişkin desteklemeler Birliğin yeni kırsal 

kalkınma politikaları yoluyla da sağlanmaktadır. Yenilenebilir enerji hibe ve sermaye 

yardımları sağlanarak kırsal kalkınma politika tedbirleriyle desteklenmekte ve 

biyoyakıt üretimi teşvik edilmektedir.76 

Sonuç olarak, 2000’li yıllardan günümüze kadarki süreçte AB’nin 

biyoyakıtların üretimini ve tüketimini, çıkarmış olduğu direktiflerin yanında Ortak 

Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma Politikası gibi temel politika belgeleri 

vasıtasıyla desteklediği görülmektedir.    
                                                 
74 GBEP and FAO, 2008:244. 
75 OECD, 2008:29. 
76 FAO, 2008a:33. 
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2.4.4. Çin 

Biyoyakıtları dünyada en ciddi biçimde destekleyen ülkelerden birisi olan 

Çin, enerji arz güvenliği, kırsal kalkınma ve çevresel problemlerine bir çare olarak 

biyoyakıt üretimini ve tüketimini teşvik etmektedir. Biyoetanol üretiminde tarımsal 

hammadde olarak ağırlıkla (yüzde 80) mısır kullanan Çin, sınırlı miktarlarda da olsa 

buğday ve maniok da kullanmaktadır. Yağlı tohumlu bitkilerde net ithalatçı konumda 

olan Çin, tarımsal hammadde temininde arz açığı bulunduğundan biyodizel 

sektörünü desteklememektedir. Bu durum karşısında üretim maliyetlerini de göz 

önüne alarak, üretim sürecinde hammadde olarak hayvansal yağları ve kullanılmış 

kızartma yağlarını tercih eden biyodizel üreticileri, küçük ölçekli de olsa üretimlerini 

sürdürmektedir.77   

2001 yılında Çin’de biyoetanol yakıtının standartlarını düzenleyen bir 

mevzuat çıkartılmış, biyoetanolün kalite kontrol standartları ile ulaştırma, depolama 

gibi lojistik hizmetlere ilişkin kriterler de belirlenmiştir. Bundan bir yıl sonra, 2002 

yılında biyoyakıt üretiminin ve tüketiminin desteklenmesi amacıyla Çin Hükümeti 

bir program da başlatmıştır. Biyoetanol Teşvik Programı (Ethanol Promotion 

Programme) denilen bu programla birlikte birçok büyük şehirlerde biyoetanol için 

benzinle zorunlu harmanlama oranları belirlenmiştir. Zaman içerisinde daha da 

genişletilen program, doğrudan sübvansiyonları, vergi indirimlerini ve düşük faizli 

kredi desteklerini içermektedir. 2004 yılında biyoetanol için yüzde 10 gibi zorunlu 

harmanlama oranı da belirleyen ülke, bu uygulamayı ilk başta 10 ilde başlatmış ve 

2006 yılında 27 ilde uygulayarak genişletmiştir.78 

Biyoyakıtlara artan ilgi 2006 yılında çıkartılan Yenilenebilir Enerji 

Kanunu’nda (Renewable Energy Law) da etkisini göstermiştir. Biyoyakıt 

kullanımının, Ar-Ge faaliyetlerinin, yatırımların, hammadde temininin 

desteklenmesine ilişkin hükümlere söz konusu Kanun’da yer verilmiştir.79 

                                                 
77 IISD, 2008:2. 
78 OECD, 2008:30. 
79 IISD, 2008:12-13. 



BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

 

………………...52 

Bunlara ek olarak, Çin yenilenebilir enerji ve biyoyakıtlara ilişkin tüketim 

hedefleri de belirlemiştir. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC-National 

Development and Reform Commission) tarafından 2007 yılında hazırlanan 

Yenilenebilir Enerji Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı’nda (Medium and Long 

Term Development Plan for Renewable Energy), toplam enerji tüketiminde 

yenilenebilir enerjinin payı 2010 yılı için yüzde 10, 2020 yılı için yüzde 15 olarak 

öngörülmüştür. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde biyoyakıtların çok önemli 

yeri olduğu planda, 2020 yılında biyoetanol tüketiminin 10 milyon ton (12,7 milyar 

litre), biyodizel tüketiminin ise 2 milyon ton (2,25 milyar litre) olacağı 

hesaplanmıştır.80  

Ülke içerisinde biyoyakıtların üretiminin ve tüketiminin yaygınlaştırılması ve 

belirlenen hedeflere ulaşılması için Çin Hükümeti etkin bir destekleme mekanizması 

uygulamaktadır. Biyoyakıt üretiminde kullanılacak tarımsal ürünlere sağlanan 

sübvansiyonlar, ikinci nesil biyoyakıtların geliştirilmesine ilişkin projelere sağlanan 

hibe ve kredi yardımları, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik düşük faizli kredi destekleri ile 

çeşitli vergi indirimleri ve sübvansiyonlar destekleme mekanizmasının ana arterlerini 

oluşturmaktadır.81 Biyoyakıt sektörüne yönelik destekleme araçlarına daha açık bir 

örnek vermek gerekirse, biyoetanol üreticilerinden alınan katma değer vergisinin 

iade edildiği ve biyoetanolden alınan akaryakıt tüketim vergisinde de yüzde 5 indirim 

yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, E10 diye adlandırılan yüzde 10 biyoetanol 

harmanlanan yakıtların işlenmesinde, taşınmasında ve satışında meydana gelen her 

türlü zararı ödemeyi hükümet garanti altına almıştır.82 

IISD (International Institute for Sustainable Development) tarafından 

hazırlanan bir rapora göre, Çin’in biyoyakıtlara 2006 yılında sağladığı mali destek 

115 milyon doları bulmuştur. Resmi verilerden elde edilen bu rakam toplam 

biyoyakıt üretimi ile ilişkilendirildiğinde, bir litre biyoyakıtın 0,40 dolar sübvanse 

edildiği görülmektedir.83 2008 yılında OECD’nin hazırlamış olduğu bir raporda ise, 

Çin Hükümeti’nin biyoyakıtlara vermiş olduğu desteklerin daha büyük rakamlarda 
                                                 
80 IISD, 2008:15. 
81 IISD, 2008:32-36. 
82 OECD, 2008:30. 
83 IISD, 2008:1. 



2. BİYOYAKITLARA İLİŞKİN KAMU POLİTİKALARI 

 

53………….

olduğu görülmektedir. Söz konusu rapora göre, ülkedeki biyoetanol üreticilerine 

yıllık yaklaşık 188 milyon dolar finansal sübvansiyon sağlanmaktadır.84 Bu 

rakamlar, Çin Hükümetinin biyoyakıt sektörünü ciddi boyutlarda desteklediğini 

gözler önüne sermektedir.  

Uygulanan bu politikaların ve destekleme araçlarının sonucu olarak, Çin 

biyoyakıt üretiminde son yıllarda büyük atılım göstermiştir. 2002 yılında 635 milyon 

litre olan (500 bin ton) biyoetanol üretimi 2007 yılına gelindiğinde 2 milyar litreyi 

(1.600 bin ton) bulmuştur.85 OECD ve FAO tarafından hazırlanan bir raporda ise bu 

rakamın 2008 yılında 6,7 milyar litreye ulaştığı belirtilmektedir.86 2002 yılında 

başlatılan Biyoetanol Teşvik Programı’nın, biyoetanol için uygulanan zorunlu 

harmanlama oranının ve son olarak biyoyakıtlar için belirlenen orta ve uzun dönem 

tüketim hedeflerinin tutturulmasına yönelik çalışmaların bu gelişmede önemli rol 

oynadığı düşünülmektedir. 

2.4.5. Hindistan 

ABD, Brezilya ve Çin’den sonra dünyanın 4. büyük biyoetanol üreticisi olan 

Hindistan üretim sürecinde tarımsal hammadde olarak şeker kamışını 

kullanmaktadır. Biyodizel üretimini de tarımsal hammadde olarak jatrofa kullanarak 

gerçekleştirmektedir. Kırsal kesimin kalkınması, fosil yakıtlara bağımlılığın 

azaltılması gibi amaçlara ulaşmak için biyoyakıtları destekleyen Hindistan 

Hükümeti, biyoyakıt politikalarının uygulanmasında son yıllarda önemli adımlar 

atmıştır.  

Hindistan Planlama Komisyonu (Indian Planning Commission) tarafından 

2003 yılında kurulan Biyoyakıt Geliştirme Komitesi’nin (Committee for the 

Development of Biofuel) hazırlamış olduğu raporda, biyoetanol için yüzde 5, 

biyodizel için yüzde 10 harmanlama oranının kabul edilmesi durumunda gerekli olan 

biyoyakıt miktarının yerel üretimle karşılanabileceği belirtilmiştir.87 Tarımsal 

                                                 
84 OECD, 2008:30. 
85 IISD, 2008:16. 
86 OECD and FAO, 2008:218. 
87 GNEB and FAO, 2007:134. 
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hammaddede yeterli üretim olduğu sürece bu oranların sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 

20’ye yükseltilebileceği vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, söz konusu raporda, iki 

aşamalı uygulanacak olan bir Ulusal Biyodizel Programı’nın (National Mission on 

Biodiesel), enerji arz güvenliğinin temin edilmesi, istihdam yaratılması ve 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması noktasında faydalı olacağı öngörülmüştür.88    

Bu çerçevede, Biyoyakıt Geliştirme Komitesi’nin uyarı ve tavsiyelerini de 

göz önünde bulunduran Hindistan Planlama Komisyonu, 2003 yılında biyoyakıt 

programını başlatmıştır. Ülke içerisinde motorine olan talebin benzine göre beş kat 

daha fazla olmasının yanında biyodizel üretiminin de çok düşük olması, programın 

yapısının biyoetanolden ziyade biyodizel üzerine kurulmasında önemli rol 

oynamıştır. Hatta bu durum, Hindistan Planlama Komisyonu’nun programın adını 

Ulusal Biyodizel Programı olarak koymasında etkili olmuştur. Ancak, biyodizel 

üretiminde hammadde olarak kullanılan yağlı tohum bitkilerinde ülke genelinde arz 

açığı yaşanması biyodizel üretiminde bir sorun teşkil etmektedir. Bunun bilincinde 

olan hükümet yetkilileri, biyodizel üretiminin gıda amaçlı kullanılmayan jatrofa 

bitkisinden gerçekleştirilmesi için programda gerekli tedbirlere yer vermiştir.89 

Jatrofa ürününün biyodizel üretiminde kullanılmasının gıda arzını daraltıcı etkisinin 

olmamasının yanında, diğer tarımsal hammaddelere göre daha az su tüketmesi ve 

marjinal alanlarda da yetiştirilebilmesi nedeniyle Hindistan tarımını olumsuz 

etkilememesi bir avantaj olarak görülmektedir.90 

Ulusal Biyodizel Programı’nın faaliyetleri iki aşamalı olarak sürdürülmüştür. 

Bunlardan birincisi, 2003-2007 yılları arasında 400 bin hektar alanda jatrofa ekimi ve 

biyodizel üretiminin gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalı bir projenin 

başlatılmasıdır. 2007-2012 yıllarını kapsayan ikinci dönemde ise, jatrofa üretiminin 

ve biyodizel üretim tesisi sayısının artırılması ve biyodizel için 2012 yılında yüzde 

20 harmanlama oranı hedeflenmiştir.91 Bununla birlikte biyoetanole de yer verilen 

                                                 
88 PCGoI, 2003:36, 118-119. 
89 Gonsalves, 2006:38. 
90 Rajagopal, 2008:100-101. 
91 Gonsalves, 2006:5-6. 
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programda, şeker kamışı üretiminin yoğun olduğu 9 şehirde 2003 yılından itibaren 

zorunlu yüzde 5 biyoetanol harmanlama oranı uygulamasına başlanmıştır.92     

 Diğer taraftan, biyoyakıt sektörünün gelişimini daha sağlıklı sürdürebilmesi 

için, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı’nın (Ministry of New and Renewable 

Energy) koordinasyonunda biyoyakıtlara ilişkin ulusal bir politika hazırlanmıştır. 

2008 yılı sonunda Ulusal Biyoyakıt Politikası (National Policy on Bio-Fuel) adıyla 

anılan bu politika belgesinin Hindistan Hükümeti tarafından onaylanmasıyla birlikte, 

biyoyakıt politikalarının uygulanması ve sektörün gelişimi için yapılması gereken 

faaliyetler sağlam bir zemine oturtulmuştur. Başbakan başkanlığında oluşturulan 

Ulusal Biyoyakıt Koordinasyon Komitesi (National Biofuel Coordination 

Committee) ile Bakanlar Kurulu Sekreterliği başkanlığında kurulan Biyoyakıt 

Yönetim Komitesi (Biofuel Steering Committee), Ulusal Biyoyakıt Politikası’nın 

uygulanmasında sorumlu birimler olarak yer almıştır.93 Hindistan Hükümeti’nin 

biyoyakıtlara ilişkin ana politika belgesi olan Ulusal Biyoyakıt Politikası’nda göze 

çarpan temel unsurlar aşağıda özetlenmiştir. 

• 2017 yılından itibaren biyoetanol ve biyodizelin fosil yakıtlarla yüzde 20 

oranında harmanlanması hedeflenmiştir. 

• Biyodizel üretiminde kullanılacak hammaddelerin gıdaya konu olmayan, 

jatrofa gibi yenilemez ürünlerden elde edilmesi ve bu hammaddelerin 

yetiştirilmesinde görece verimsiz marjinal arazilerin kullanılması 

öngörülmüştür. 

• Biyodizel üretiminde kullanılacak tarımsal hammaddelerin ithalatına izin 

verilmeyip, bunların yerli üretimle sağlanması kararlaştırılmıştır. 

• Biyoyakıt üretiminde kullanılan tarımsal hammadde yetiştiren çiftçilerin olası 

gelir kayıplarının önlenmesi amacıyla destekleme taban fiyatı uygulamasına 

gidilmiştir. 

                                                 
92 De Fraiture at al, 2008:74. 
93 Ethanolindia, 2008. 
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• Biyodizel sektörünün tüm dolaylı ve dolaysız vergilerden muaf tutulması 

sağlanmıştır. 

• İkinci nesil biyoyakıtlar başta olmak üzere, biyoyakıt üretim teknolojilerinin 

geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi teşvik edilmiştir.94  

Tüm bunların sonucunda, biyoyakıt sektörü 2008 yılında büyük bir atılım 

gerçekleştirmiştir. 2007 yılında 400 milyon litre olan biyoetanol üretimi 2008 yılına 

gelindiğinde, yaklaşık 4 kat artarak 1,9 milyar litreye ulaşmıştır. Diğer yandan, 

biyodizel üretiminde de çok büyük gelişmeler sağlanmıştır. 2007 yılında 45 milyon 

litre seviyesinde olan biyodizel üretimi, 2008 yılında yüzde 600 artarak 317 milyon 

litreye ulaşmıştır.95, 96 Yaşanan bu üretim artışlarında Hindistan Hükümeti’nin 2003 

yılından bu yana uyguladığı politikaların etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, 2008 yılı sonunda kabul edilen Ulusal Biyoyakıt Politikası’nın da 

sektörün gelişimine hız katacağı beklenmektedir. 

2.4.6. Malezya 

Endonezya ile birlikte dünya palm yağı üretiminin yüzde 86’sını sağlayan ve 

dünyanın en büyük ikinci palm yağı üreticisi olan Malezya, biyoyakıt üretiminde 

tarımsal hammadde olarak palm yağını kullanmakta ve dünya biyodizel piyasasında 

önemli bir rol oynamaktadır. Palm yağı ihracatında dünya lideri olan ülke, biyodizel 

üretiminin de yaklaşık yüzde 75’ini ihraç etmektedir.97 Şu an için biyoetanol 

üretiminin olmadığı ülkede kullanılan tek biyoyakıt türü, toplam tarım alanlarının 

yüzde 60’ını kaplayan palm yağı üretiminden elde edilen biyodizeldir. 2005 yılında 

başlatmış olduğu Ulusal Biyoyakıt Politikası (National Biofuel Policy) sayesinde çok 

kısa bir süre içinde biyodizel üretiminde dünyada söz sahibi olan Malezya, belirlemiş 

olduğu politika hedeflerinde başarılar elde etmiştir.98 Ulusal Biyoyakıt Politikası’nda 

beş adet stratejik hedef belirleyen Malezya’nın biyodizele ilişkin hedefleri madde 

bazında aşağıda özetlenmiştir. 
                                                 
94 Ramesh, 2008. 
95 OECD, 2008:13. 
96 OECD and FAO, 2008:218-219. 
97 Lopez and Laan, 2008:31. 
98 Lopez and Laan, 2008:4-9. 
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• Kara ve deniz ulaşımı dahil olmak üzere ulaştırma sektöründe kullanılan 

motorin, palm yağından elde edilen biyodizel ile yüzde 5 harmanlanacak ve 

B5 diye adlandırılan bu yakıtın kullanımı ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. 

• B5 yakıtının sanayi sektöründe ve imalat endüstrisinde kullanımı 

sağlanacaktır. 

• Biyoyakıt teknolojilerinin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ile Ar-Ge 

çalışmaları teşvik edilecektir. 

• İhracata yönelik üretim yapacak olan biyoyakıt tesislerinin kurulması 

kolaylaştırılacak ve özendirilecektir. 

• Biyoyakıt kullanımı artırılıp fosil yakıt tüketimi azaltılarak, sera gazı salınımı 

düşürülecek ve sağlığı koruyan bir çevre oluşturulacaktır.99   

2007 yılında yasalaşan Biyoyakıt Endüstrileri Kanunu (The Biofuel 

Industries Act) ile biyoyakıt sektörüne hibe yardımların, Bitkisel Üretim Endüstrileri 

ve Emtia Bakanlığı (MPIC-Ministry of Plantation Industries and Commodities) 

kanalıyla verilmesi sağlanmıştır. Bu stratejik hedefler doğrultusunda Malezya 

Hükümeti, tarımsal hammaddenin yetiştirilmesinden, üretilen biyodizelin nihai 

tüketiciye sunulmasına kadarki süreçte birçok uygulamasıyla biyoyakıt sektörünü 

desteklemektedir. Palm yağı üretimine sübvansiyon yardımlarının verilmesi ve 

Myanmar ve Bangladeş’ten getirilen yabancı işçilerle ucuz işgücü teminine olanak 

sağlanması, biyodizel üretiminin üretim maliyetlerini düşürdüğünden sektörün 

gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, biyodizel üretim tesislerine yatırım vergisi 

indirimi ve gelir vergisi muafiyeti sağlanması ile Ar-Ge faaliyetleri için hibe 

yardımlarında bulunulması, Malezya Hükümeti’nin ana destekleme araçlarını 

oluşturmaktadır. Yaklaşık 500 bin ton (560 milyon litre) biyodizelin yurt içinde 

tüketimini sağlaması bakımından, biyodizelin motorinle zorunlu yüzde 5 

                                                 
99 Lopez and Laan, 2008:25. 
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harmanlama oranı belirlenmesi, biyoyakıt sektörünün desteklenmesindeki en önemli 

araçlardan biri olarak görülmektedir.100  

Söz konusu politika hedeflerine ulaşmak için yukarda özetlenen politika 

araçlarını kullanan ülke, 2006 yılında ticari ölçekte biyodizel üretimine başlamış ve 

2007 yılında yıllık 360 milyon litre biyodizel üretmiştir. Ülke içerisinde hızla artan 

palm yağı üretimi, biyodizel sektörünün ihtiyacı olan tarımsal hammadde talebinin 

karşılanmasına yardımcı olmuş ve 2008 yılında yıllık 450 milyon litre biyodizel 

üretim rakamlarına ulaşılmasını sağlamıştır. Üretmiş olduğu biyodizelin çok büyük 

miktarını ihraç eden ülke, dünya biyodizel ihracatında birinci sırada yer almaktadır. 

Temelde AB ve ABD’ye ihracat odaklı büyüyen biyodizel sektörü, hükümetin 

tüketim hedefleri doğrultusunda yurt içine de hitap ederek gelişimini 

sürdürmektedir.101, 102 

2.4.7. Endonezya 

2005 yılında artan petrol fiyatlarının etkisiyle, enerji güvenliğinin sağlanması 

noktasında stratejik bir plan hazırlama ihtiyacı duyan Endonezya Hükümeti, Ulusal 

Enerji Politikası Yönetmeliği (National Energy Policy-Presidential Regulation 

No.5/2006) yayımlayarak ülkenin fosil yakıtlara bağımlılığının azaltılması için ilk 

adımı atmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile biyoyakıtlara ilişkin uzun dönem 

hedeflerini belirleyen Endonezya Hükümeti, 2025 yılındaki enerji ihtiyacının yüzde 

5’ini biyoyakıtlardan karşılamayı planlamaktadır. 2006 yılında devletin ilgili 

kuruluşlarının da katılımı ile, Ulusal Enerji Politikası’nı destekleyici nitelikte ve 

biyoyakıtların üretiminin artırılması noktasında yeni bir yaklaşım benimsemiştir. 

“Losari Konsepti/Planı” (Losari Concept/Plan) denilen bu yaklaşımla, benzin ve 

motorin gibi fosil yakıtların ülke içerisinde üretilen biyoyakıtlarca ikame edilmesi 

öngörülmüştür. Ayrıca planın bir parçası olarak, Endonezya Enerji Bakanlığı’nın 

                                                 
100 Lopez and Laan, 2008:41-47. 
101 FAO, 2008a:49. 
102 OECD and FAO, 2008:219. 
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2010 yılında ulaştırma sektöründe kullanılan yakıtların yüzde 10’unun biyoyakıtlarca 

karşılanacağını açıklaması biyoyakıtlara olan ilgiyi artırmıştır.103 

Ulusal Enerji Politikası ve Losari Planı’nda belirtilen esasları uygulamak, 

hedeflere ulaşmak ve biyoyakıtlara ilişkin destekleme politikalarını tek elden 

yürütmek için Ulusal Biyoyakıt Geliştirme Grubu (NTFBD-National Team for 

Biofuel Development) da kuran Endonezya Hükümeti, biyoyakıt yatırımcılarına özel 

teşvikler sunmaktadır. Ayrıca, damga vergisi indirimi, biyoyakıt üretiminde 

kullanılmak üzere ithal edilen mallardan alınan ithalat vergisinin azaltılması ve 

yatırım vergisi muafiyeti gibi uygulamalar da başlatılmıştır.104 Bunun yanında, 

biyoyakıt üretiminde kullanılan tarımsal hammaddelerin yetiştirilmesi için verilen 

desteklemeler dolaylı olarak biyoyakıt sektörünü olumlu yönde etkilemektedir. 

2005 yılında Endonezya Hükümeti’nin fosil yakıtlara sağladığı fiyat desteğini 

önce azaltması ve sonra tamamen kaldırması sonucunda, enerji fiyatlarında meydana 

gelen yükselişler ile ucuz tarımsal hammadde temin edilebilirliği biyoyakıtları 

ekonomik bakımdan etkin ve kullanılabilir hale getirmiştir. 2006 yılında palm yağı 

üretiminde dünya liderliğini Malezya’dan devralan Endonezya, hammadde olarak 

palm yağı kullanarak biyodizel üretmeye başlamıştır. Ucuz hammadde temin 

edilebilirliği, sektörün gelişiminde önemli rol oynamıştır. Buna paralel biçimde, 

ülkenin ulusal petrol şirketi olan Pertamina’nın motorinle yüzde 5 harmanlanan 

biyodizel yakıtını piyasaya sürmesi, biyoyakıt tüketimini artırmıştır.105   

Böylelikle, Endonezya’da 2006 yılında biyodizel ve biyoetanol üretimi ilk 

defa ticari ölçekte gerçekleştirilmiş ve çok kısa bir zaman içerisinde büyük bir 

ilerleme sağlanmıştır. 2007 yılında yıllık 600 milyon litre biyodizel üreten ülke, 2008 

yılına gelindiğinde üretimini 750 milyon litreye çıkarmıştır.106, 107 Biyodizele kıyasla 

daha düşük üretim kapasitesi olan biyoetanol üretimi ise 2008 yılında 212 milyon 

                                                 
103 Dillon at al, 2008:14-15. 
104 Dillon at al, 2008:17. 
105 Dillon at al, 2008:1. 
106 FAO, 2008a:49. 
107 OECD and FAO, 2008:219. 
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litreyi bulmuştur. Bu rakamlar, biyoyakıt üretimi konusunda uygulanan politikaların 

başarıyla sonuçlandığını gösterir niteliktedir.  

Biyoyakıt sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerin yanında, 2008 yılı 

Kasım ayında yasalaşan ve 2009 yılından itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile 

biyoyakıtlar için zorunlu harmanlama oranı belirlenmiştir. Ulaştırma sektöründe 

kullanılan biyoetanol ve biyodizel için zorunlu yüzde 1 harmanlama oranının 

belirlendiği Kanun’da, kamu hizmeti dışındaki araçlarda kullanılacak biyoetanol için 

yüzde 5 harmanlama oranı zorunluluğu getirilmiştir. Ulusal ihtiyaçlar ve küresel 

şartlara da bağlı olarak önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin yer aldığı söz konusu 

Kanun ile 2025 yılında zorunlu harmanlama oranının biyoetanol için yüzde 15, 

biyodizel için yüzde 20 olarak yapılması öngörülmektedir.108   

Uygulanan bu politikaların ve yasal düzenlemelerin etkisiyle, ülkenin 

biyodizel üretim kapasitesi 2009 yılı sonu itibarıyla yıllık 3 milyar litreye 

ulaşmıştır.109 Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi ve Malezya’dan sonra en büyük 

ihracatçısı olan Endonezya’nın biyodizel üretimini palm yağı kullanarak 

gerçekleştirmesi, sektörün üretim maliyetlerini azaltmakta ve uluslararası piyasalarda 

rekabet gücünü artırmaktadır. Bunun yanında, biyoyakıtlara hammadde temininden 

son tüketiciye kadarki zincirde dolaylı ve dolaysız olarak sağlanan teşviklerin, 

sektörün büyümesinde büyük rol oynadığı gözlenmiştir. Yapılan hesaplamalara göre, 

2006-2008 yılları arasında 200 milyon dolar civarında bir mali kaynağın biyoyakıt 

sektörüne ayrılması, Endonezya Hükümeti’nin biyoyakıtları çok büyük boyutlarda 

desteklediğini gözler önüne sermektedir.110 

                                                 
108 Dillon at al, 2008:20. 
109 Waltermann and Streubel, 2010. 
110 Dillon at al, 2008:60. 
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3. BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

3.1. Gıda Güvencesi Tehdidi 

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) tarafından yapılan bir 

çalışmaya göre, dünyada açlık sınırında yaşayan insan sayısı son dönemde 75 milyon 

daha artarak, 923 milyona yükselmiştir.111 Açlık sınırında yaşayan insan sayısında 

görülen bu olumsuz durumun arkasında yatan faktörlerin başında gıda arzındaki 

daralmaların ve gıda fiyatlarında meydana gelen artışların gösterildiği çalışmada, 

kürenin gıda güvencesinin tehdit altında olduğu vurgulanmıştır. Diğer yandan, 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health Organization) tarafından yayınlanan bir 

rapora göre, yaklaşık 3,7 milyar insan yeterli ve dengeli beslenememektedir. Söz 

konusu raporda, dünya nüfusunun yüzde 56’sına tekabül eden bu rakamın her geçen 

gün arttığı belirtilmekte, gıda arzında yaşanan daralmaların yetersiz ve dengesiz 

beslenmede önemli rol oynadığı ifade edilmektedir.112 Tüm bunların yanında, mısır, 

buğday, şeker kamışı, şeker pancarı ve yağlı tohum bitkileri gibi insan beslenmesinde 

çok önemli yeri olan tarım ürünlerinin biyodizel ve biyoetanol üretimi için 

kullanılması küresel beslenme yetersizliği sorununu derinleştirirken etik kaygıları da 

beraberinde getirmiştir.113  

Son yıllarda artan biyoyakıt üretiminin yükselen tarımsal hammadde talebi, 

gıda arzının daralmasını ve gıda fiyatlarının yükselmesini tetiklerken, gıda mı yakıt 

mı sorusunu da gündeme getirmiştir. Bu noktada biyoyakıtlar, gıda güvencesi 

sorununun bu denli derinleşmesine yol açan etkenlerden biri olarak görülmektedir. 

Bilindiği üzere, gıda güvencesi, “bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı 

bir yaşam için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek 

amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik 

bakımdan erişmesi ve bir bütün olarak gıdaya erişim halini sürdürmesi durumu”nu 

                                                 
111 FAO, 2008b:6. 
112 WHO, 2005. Aktaran: Pimentel at al, 2009:2.  
113 Pimentel, 2008:1016. 
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ifade etmek için kullanılan bir terimdir.114 Bununla birlikte, FAO ülkelerin gıda 

güvencesini sağlamaları için gıda güvencesini dört boyutuyla ele almaları gerektiğini 

vurgulamaktadır. Bu dört boyut özetle;  

• Yeterli gıda arzının varlığı ve piyasaya sunulması,  

• Herkesin gıdaya erişiminin ve gıda satın alabilirliğinin sağlanması, 

• Yıldan yıla, mevsimden mevsime değişen gıda arzındaki dalgalanmaların 

en aza indirilmesi,  

• Güvenli, sağlıklı ve kaliteli gıdanın sunulması, 

hususlarını içermektedir.115 Bir ülkede gıda güvencesinin tam olarak sağlanması için 

ayrı ayrı bu dört şartın yerine getirilmesi gerekirken, hane halkı düzeyinde gıda 

güvencesinin en önemli boyutunu, yeterli gıda arzının varlığı ile gıdaya erişimin ve 

gıdanın satın alınabilirliğinin sağlanması oluşturmaktadır. 

Bu noktada, biyoyakıtların gıda güvencesinin iki önemli boyutuyla birebir 

etkileşimde olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, biyoyakıtların dönüşüm 

süreçlerinde fazla miktarda tarım ürününü hammadde olarak kullanarak tarım 

sektörünü gıda dışı amaçlı hizmet etmeye yönlendirmesidir. Bu durum, gıda arzının 

daralmasına yol açmakta ve gıda güvencesinin en önemli boyutlarından biri olan 

yeterli gıda arzının varlığını olumsuz etkilemektedir. 

Diğer yandan, birçok gelişmekte olan ülkede fakir kesimin tüketim 

harcamasının yaklaşık yüzde 70’inin gıda harcamalarından oluşması, gıda 

fiyatlarında meydana gelen bir artışın bireylerin satın alma gücünü çok yüksek 

oranda etkilemesine neden olmaktadır.116 Böylece, gıda fiyatlarında yaşanacak olası 

artışlar küresel gıda güvencesinin sağlanmasına zarar vermekte ve birçok insanı önce 

yoksulluk, daha sonra açlık sınırına çekebilmektedir. Ayrıca, biyoyakıt-gıda 

güvencesi etkileşiminde gıda güvencesinin birinci boyutu olan yeterli gıda arzının 

                                                 
114 DPT, 2003:1. 
115 FAO, 2008a:72. 
116 Pingali at al, 2008:508. 
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varlığı hususunun zedelenmesi, bir sonraki aşama olarak gıdaya erişimin ve gıdanın 

satın alınabilirliğinin sağlanması boyutunu etkilemektedir. Biyoyakıt üretiminin artan 

tarımsal hammadde talebi, gıda arzını daraltırken doğal olarak fiyatlar üzerinde 

yukarı yönlü baskı yapmaktadır. Bu durum ise, gıdaya erişimi ve birçok insan 

tarafından gıdanın satın alınabilirliğini güçleştirdiğinden gıda güvencesinin 

sağlanmasını tehdit etmektedir. Bu bölümde biyoyakıtlar-gıda güvencesi etkileşimi; 

gıda güvencesinin “gıda arzı” ile “gıdaya erişim ve gıdanın satın alınabilirliği” 

boyutlarıyla ele alınmıştır.    

3.1.1. Gıda Arzı Boyutuyla Gıda Güvencesi Tehdidi 

Bilindiği üzere, küresel ısınma ve beraberinde getirdiği kuraklığa bağlı olarak 

tarımsal ürünlerdeki rekolte kayıpları dünya genelinde gıda arzının daralmasındaki 

en önemli faktördür. Özelikle son yıllarda yaşanan kuraklık, tüm dünyada üretimi 

etkilemiş ve stokların erimesine neden olmuştur. Diğer yandan, 2003 yılından 

itibaren yükselmeye başlayan ve 2008 yılının Temmuz ayında en yüksek seviyesine 

çıkan enerji fiyatlarında meydan gelen artışlar, tüm sektörlerde üretim ve nakliye 

maliyetlerini yükseltmiştir. Enerji fiyatlarında yaşanan bu kötü durumdan tarım 

sektörü de etkilenmiş, mazot, gübre gibi üretim maliyetlerindeki artışlar tarımsal 

üretimin istenilen seviyelerde olmasını engellemiştir.  

Buna ilaveten, Çin, Kazakistan, Ukrayna ve Arjantin gibi tarım ürünleri 

ihracatçısı ülkelerin ihracatı kısıtlayıcı tedbirler alması, dünya tarım ürünleri arzını 

olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri olmuştur.117 Son zamanlarda, Kanada ve 

Avustralya gibi en büyük iki buğday ihracatçısı ülkede yaşanan yaklaşık 20 milyon 

tonluk rekolte kaybı uluslararası piyasalarda pazarlanan buğday arzının düşmesine 

yol açmıştır.118 İnsanların beslenmesinde çok önemli bir yeri olan buğdayın 

üretiminde ve ticaretinde yaşanan bu sıkıntı, küresel gıda arzının sağlanmasında ciddi 

sorunlar meydana getirmiştir. 

Dünya tarım ürünleri arzını ve uluslararası ticarete konu olan tarım ürünleri 

miktarını olumsuz etkileyen bunca faktörün yanında bir de biyoyakıt üretiminin 
                                                 
117 Kıymaz ve Saçlı, 2008:11. 
118 OECD and FAO, 2008:43. 
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hammadde olarak tarım ürünlerine ihtiyaç duyması, küresel gıda arzında yaşanan 

sorunları iyice derinleştirmiştir. Biyoyakıt sektörünün gıda amaçlı kullanılan tarım 

ürünleri arzını daraltarak, yeterli gıda arzının sağlanması boyutuyla gıda güvencesini 

küresel ölçekte tehdit etmektedir.  

Biyoyakıtların gıda arzında meydana getirdiği daralmanın küresel ölçekteki 

etkilerini değerlendirmeden önce biyoyakıtların dönüşüm sürecinde kullandıkları 

tarım ürünleri miktarının mikro ölçekte ele alınması faydalı olacaktır. 

Tablo 3.1.’de ülkelerin biyoyakıt üretiminde kullandıkları tarım ürünleri ve 

bu ürünlerin birim alandan elde edilen üretim ve biyoyakıt dönüşüm verimleri 

gösterilmiştir. Birim alandan en fazla üretimin elde edildiği ürünlerin sırasıyla şeker 

kamışı, şeker pancarı ve palm yağı olduğu görülmektedir. Ancak, bu ürünlerin diğer 

ürünlere kıyasla biyoyakıt dönüşüm verimlerinin düşük olmasının bir dezavantaj 

olduğu düşünülmektedir.  

Tabloda bir birim biyoyakıtın üretilmesi için gerekli olan tarımsal hammadde 

miktarının sunulduğu beşinci sütun gıda arzının mikro ölçekte nasıl etkilendiğini 

göstermesi açısından son derece önemlidir. Bir litre biyoetanolün üretilmesi için 14,3 

kg şeker kamışının veya 9,1 kg şeker pancarının kullanılması biyoyakıtların yüksek 

miktarda tarımsal hammadde ihtiyacını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Diğer yandan, 1 litre biyoetanol üretilirken, 2,5-3 kg miktarında buğday, 

mısır gibi insan beslenmesinde çok önemli yeri olan temel gıda hammaddelerinin 

kullanılması hafife alınmaması gereken bir husustur. Yakıt mı gıda mı ikileminin 

daha iyi idrak edilmesi noktasında bir örnek vermek gerekirse; yüksek yakıt tüketimi 

yapan bir 4X4 sportif aracın (SUV- Sport Utility Vehicle) 100 litrelik deposunun 

biyoyakıtla doldurulması için yaklaşık 240 kg mısırın dönüşüm sürecinde harcanması 

gerekmektedir. 240 kg mısırın bir insanın bir yıllık beslenme ihtiyacını rahatlıkla 

karşılayabilecek olması, biyoyakıt üretiminin gıda güvencesini çok ciddi boyutlarda 

tehdit ettiğini göstermektedir.119 

                                                 
119 World Bank, 2007:71. 



3. BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

 

67…………..

Tablo 3.1. Tarımsal Hammaddelerin Biyoyakıt Verimleri 

Tarımsal 
Hammadde Ülkeler Biyoyakıt

Ürün 
Verimi 

(ton/hektar)

Birim 
Biyoyakıtın 

Tarımsal 
Hammadde 
İhtiyacı 
(kg/litre) 

Biyoyakıt 
Verimi 

(litre/hektar) 

Dönüşüm 
Verimi 

(biyoyakıt 
litre/hammadde 

ton) 

Dünya Biyoetanol 65 14,3 4550 70 

Brezilya Biyoetanol 73,5 13,4 5476 74,5 Şeker Kamışı 

Hindistan Biyoetanol 60,7 13,4 4522 74,5 

Dünya Biyoetanol 4,9 2,5 1960 400 

ABD Biyoetanol 9,4 2,5 3751 399 Mısır 

Çin Biyoetanol 5 2,5 1995 399 

Dünya Biyoetanol 12 5,6 2070 180 

Brezilya Biyoetanol 13,6 7,3 1863 137 Maniok 

Nijerya Biyoetanol 10,8 7,3 1480 137 

Şeker 
Pancarı Dünya Biyoetanol 46 9,1 5060 110 

Buğday Dünya Biyoetanol 2,8 2,9 952 340 

Pirinç Dünya Biyoetanol 4,2 2,3 1806 430 

Sorgum Dünya Biyoetanol 1,3 2,6 494 380 

Malezya Biyodizel 20,6 4,3 4736 230 
Palm Yağı 

Endonezya Biyodizel 17,8 4,3 4092 230 

ABD Biyodizel 2,7 4,9 552 205 
Soya 
Fasulyesi 

Brezilya Biyodizel 2,4 4,9 491 205 

Ayçiçeği Dünya Biyodizel 1,4 - 1,5 2,5 560 - 600 400 

Aspir Dünya Biyodizel 0,7 - 1,0 3,3 210 - 300 300 

Kanola Dünya Biyodizel 2,0 – 4,0 2,2 910 - 1820 455 

 Kaynak: Rajagopal at al, 2007:2, Naylor at al, 2007:37 ve Bölük ve Koç, 2008:39 yayınlarından 
derlenerek yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Yapılan bu mikro değerlendirmenin ardından biyoyakıtların gıda güvencesini 

makro boyutta nasıl etkilediğini incelemek daha kolay ve anlaşılır olmaktadır. Bu 

noktada, ülkelerin biyoyakıt üretiminde kullandıkları tarımsal hammaddelerin ve 

biyoyakıt dönüşüm verimlerinin belirtildiği Tablo 3.1. ile üretim değerlerinin yer 

aldığı Tablo 1.1. ve Tablo 1.2’nin birlikte değerlendirilmesiyle, biyoyakıtların dünya 

gıda arzında meydana getirdiği daralma daha net anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, 

ülkelerin biyoyakıt üretimlerini öngörülen ürünlerden elde ettiği varsayımı altında, 

biyoyakıt sektörünün 2008 yılında küresel gıda arzını ne kadar miktarda azalttığı 

Tablo 3.2.’de ortaya konmuştur.  

Tablo 3.2. Ülkelerin Biyoyakıt Üretimlerinde Kullandıkları Tarım Ürünü 
Miktarı (2008) 

 Tarım Ürünü 
Biyoyakıt  
Üretimi  

(milyon litre) 

Hammadde 
Dönüşüm Verimi 

(litre / ton) 

Kullanılan Tarım Ürünü 
Miktarı  

(milyon ton) 

Mısır   116,5 

                ABD 38.394 399 96,2 

                         Çin 6.686 399 16,8 
                   Kanada 1.383 399  3,5 

Şeker Kamışı   322,4 

                        Brezilya  22.110 74,5 296,8 

                      Hindistan 1.909 74,5 25,6 
Şeker Pancarı   40,0 

B 
İ 
Y 
O 
E 
T 
A 
N 
O 
L 
 

            AB 4.402 110 40,0 
     

Kanola   16,5 

                        AB 6.580 455 14,5 

                       Avustralya 911 455 2,0 
Soya Fasulyesi   13,5 

                         ABD 2.017 205 9,8 

                    Brezilya  760 205 3,7 
Palm Yağı   5,2 

Endonezya  753 230 3,3 

B 
İ 
Y 
O 
D 
İ 
Z 
E 
L 
 

                         Malezya  443 230 1,9 
Kaynak: Tablo 1.1., Tablo 1.2. ve Tablo 3.1.’den yararlanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 3.2.’nin incelenmesinden görüleceği üzere, dünyanın en büyük 

biyoyakıt üreticisi olan ABD 2008 yılında üretmiş olduğu yaklaşık 38,4 milyar litre 

biyoetanol için 96,2 milyon ton mısır kullanmıştır. ABD, Çin ve Kanada’nın gıda 

sektörüne yönelik toplam küresel mısır arzında yol açtığı daralma ise 116,5 milyon 

tonu bulmaktadır. Bir insanın bir yıllık kalori ihtiyacının yaklaşık 800 bin kilokalori 

olduğu düşünüldüğünde, biyoyakıt sektörüne hammadde olarak giden 116,5 milyon 

ton mısırın gıda amaçlı kullanılması halinde sağlayacağı kalori miktarının, 495 

milyon insanın bir yıl boyunca ihtiyaç duyacağı kalori miktarına denk olduğu 

hesaplanmıştır.120  

Benzer şekilde, yüzde 90’dan fazlası Brezilya’da olmak üzere toplam 322 

milyon ton şeker kamışının ve AB ülkelerinde 40 milyon ton şeker pancarının gıda 

amaçlı şeker üretimi için kullanılması durumunda yaklaşık 50 milyon ton beyaz 

şeker üretileceği hesaplanmıştır.121 2008 yılı dünya beyaz şeker üretimi yaklaşık 150 

milyon ton122 olduğu düşünüldüğünde; biyoetanol üretiminde kullanılan şeker kamışı 

ve şeker pancarının, insanoğlu için en büyük enerji ve besin kaynağı olan şeker 

arzında meydana getirdiği daralmanın ne derece yüksek olduğu görülmektedir. Son 

olarak, kanola, soya fasulyesi ve palm yağı gibi sağlıklı beslenmede çok önemli bir 

yeri olan bitkisel yağların, 35 milyon ton gibi çok yüksek bir miktarının küresel gıda 

arzında yerini kaybetmesi ciddi bir sorundur. 

Kısacası, biyoyakıt sektörünün yüksek miktarda tarımsal hammadde ihtiyacı 

küresel gıda arzında ciddi daralmalar meydana getirmekte, insanlığın yeterli ve 

sağlıklı beslenmesini olumsuz etkilemekte ve en önemlisi, küresel gıda arzının 

sağlanması boyutuyla gıda güvencesini tehlikeye sokmaktadır. 
                                                 
120 Bir insanın günlük kalori ihtiyacının 2.200 kilokalori olduğu düşünüldüğünde, yıllık kalori ihtiyacı 
yaklaşık (365 gün X 2.200 kilokalori) 800 bin kilokalori olarak hesaplanmaktadır. Diğer yandan, 1 kg 
mısırın kalori değeri yaklaşık 3.400 kilokalori olup, 116,5 milyon ton mısırın kalori değeri ise (116,5 
milyon ton X 3.400 kilokalori) 396.100 milyar kilokaloridir. Bu miktar kalori değerinin de bir insanın 
yıllık kalori değerine bölünmesiyle (396.100 milyar kilokalori / 800 bin kilokalori), 116,5 milyon ton 
mısırın kalori değerinin 495 milyon insanın yıllık kalori ihtiyacına denk olduğu hesaplanmıştır.       
121 USDA, 2009a:3 ve Türkşeker, 2009a:15 yayınlarından yararlanarak, Brezilya ve AB’nin şeker 
kamışı (228,5 milyon ton) ve şeker pancarı (100 milyon ton-1.639 bin hektar ekim alanı ile 60,85 
ton/hektar pancar verimi çarpımı) üretim rakamlarından elde edilen beyaz şeker üretim miktarları 
(Brezilya; 32,4 milyon ton, AB; 17,4 milyon ton) baz alınarak, biyoetanol üretimi için 2008 yılında 
kullanılan şeker kamışı ve şeker pancarının beyaz şeker arzında meydana getirdiği daralma yazar 
tarafından hesaplanmıştır.   
122 USDA, 2009b:20. 
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3.1.2. Gıdaya Erişim ve Gıdanın Satın Alınabilirliği Boyutuyla Gıda Güvencesi 

Tehdidi  

FAO endeksine göre 2002-2008 yılları arasında temel gıda maddeleri 

nominal fiyatlarının iki katına çıktığı, reel fiyatların ise yüzde 64 gibi yüksek bir 

oranda arttığı gözlenmiştir.123 Fiyat artışlarının temelinde arz yönlü ve talep yönlü 

etkenlerin birlikte yer aldığı düşünülse de yaşanan fiyat artışlarının özellikle talep 

yönlü etkenlerden kaynaklandığı görülmüştür. 

Son beş yıllık dönemde tarımsal ürünlere olan talep yapısı incelendiğinde, 

önemli birkaç husustan dolayı küresel talebin arttığı gözlenmiştir. Bunlardan 

birincisi, başta Çin ve Hindistan olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik 

büyüme ve gelir artışlarının tarım ürünleri talebini tetiklemesidir. Tarım ürünleri 

talep yapısını değiştiren diğer önemli bir husus da, son dönemde ivmelenen nüfus 

artış hızıdır. Son yıllarda meydana gelen bu nüfus artışı doğal olarak tarım ürünleri 

talebinin artmasına yol açmıştır. Son olarak, 2000’li yıllardan günümüze kadarki 

süreçte biyoyakıt sektörünün büyümesiyle birlikte biyoyakıt üretiminde kullanılan 

tarımsal hammaddelere olan talep de artmıştır. Tarımsal ürünlere yönelik talepteki 

artış ürün fiyatlarının da yükselmesine neden olmuştur.  

Son dönemde tarım ürünleri fiyatlarında yaşanan bu artışlarda biyoyakıtlar 

çok kritik bir rol oynamıştır. Öncelikle, tarımsal ürünlerin bir kısmının hammadde 

olarak biyoyakıt sektörüne kayması, gıda amaçlı kullanılan tarımsal ürün arzlarında 

daralmaların yaşanmasına da yol açtığından fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıları 

artırmıştır. Diğer yandan, son yıllarda gözlemlenen biyoetanol ve biyodizel 

kullanımına yönelik yoğun ilgi, biyoyakıt üretiminde kullanılan tarımsal 

hammaddelere olan ihtiyacı da büyütmüş ve tarım ürünleri talebinin artmasına neden 

olmuştur. Bu iki yönlü etkisinden dolayı, tarımsal ürün fiyatlarındaki artışlarda 

biyoyakıtların önemli rol oynadığı görülmektedir. Tüm bunlar, biyoyakıt üretiminin, 

gıdaya erişim ve gıdanın satın alınabilirliği boyutuyla gıda güvencesini tehdit ettiğini 

ortaya koymaktadır. 

                                                 
123 FAO, 2008a:41. 
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Bölüm 3.1.1.’de biyoyakıt üretimi ile enerji sektörüne kayan tarım 

ürünlerinin gıda sektöründe yer almamasından dolayı küresel gıda arzının daraldığı 

rakamlarla ortaya konulurken, gıda güvencesinin olumsuz etkilendiği de 

vurgulanmıştır. Mikro iktisat teorisinin temel yaklaşımına göre, arz cephesinde 

yaşanan bir daralmanın fiyatları yukarı yönlü harekete geçirmesi beklenmektedir. Bu 

durum, gıda güvencesinin gıda arzı boyutuyla, gıdaya erişim ve gıdanın satın 

alınabilirliliği boyutlarının birbirleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu noktada, 

gıda arzında meydana gelen daralmanın gıda fiyatlarını artırdığı gerçeği 

bilinmektedir. 

  OECD ve FAO’nun ortaklaşa yaptığı bir çalışmada, dünyada 1971-2007 

yılları arasındaki buğday, hububat ve yağlı tohum bitkilerinin fiyatlarındaki 

gelişmeler ele alınmış ve bu tarımsal ürünlerin 2017 fiyat projeksiyonu yapılmıştır. 

Genel olarak, Grafik 3.1., Grafik 3.2. ve Grafik 3.3. incelendiğinde buğday, hububat 

ve yağlı tohum bitkilerinin fiyatlarının 2000’li yılların başından itibaren yükselmeye 

başladığı ve 2007 yılı sonunda nominal fiyatların tarihin en yüksek değerini aldığı 

gözlenmiştir. 

Grafik 3.1. Buğday Fiyatlarındaki Gelişmeler (1971-2007) ve 2017 Projeksiyonu 

 
Kaynak: OECD and FAO, 2008:36.  
Not: Reel fiyatlar, 2007 yılı fiyatları baz alınarak ABD GSYH deflatörüyle deflate edilerek 
hesaplanmıştır. 
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2000 yılından itibaren yükselişe geçen uluslararası piyasalardaki buğday 

fiyatları 2007 yılına gelindiğinde nominal olarak iki katına ulaşmıştır. 2008 yılının 

başında da buğday fiyatlarındaki artış devam etmiş ve birçok ülkede insanlar 

fiyatlardaki bu aşırı artışı protesto etmek için sokaklara dökülmüştür. 2000-2007 

dönemindeki buğday fiyatlarında meydana gelen artışta, 2005 yılında başlayan ve 

2007 yılı sonuna kadar süren fiyatlardaki hızlı yükseliş önemli rol oynamıştır. 2005 

yılında 168 dolar/ton olan buğday fiyatları 2007 yılına gelindiğinde yüzde 89 artarak 

319 dolar/ton seviyesine ulaşmıştır.124  

Grafik 3.2. İri Taneli Hububat Fiyatlarındaki Gelişmeler (1971-2007) ve 2017 
Projeksiyonu 

 
Kaynak: OECD and FAO, 2008:36. 
Not: Reel fiyatlar, 2007 yılı fiyatları baz alınarak ABD GSYH deflatörüyle deflate edilerek 
hesaplanmıştır. 

Grafik 3.2.’de dünyada 1971-2007 yılları arasındaki iri taneli hububat 

fiyatlarındaki gelişmeler gösterilmektedir.125 Bu rakamlar incelendiğinde 2007 

yılında nominal iri taneli hububat fiyatlarının tarihinin en yüksek değerini aldığı 

görülmektedir. Temel gıda maddeleri fiyat artışlarında en büyük katkıyı yapan tahıl 

fiyatları, 2002-2008 yılları arasında yüzde 87 artmıştır. Tahıl fiyatlarında yaşanan bu 

artışta mısır fiyatlarında meydana gelen artış önemli yer tutmaktadır. 2005 yılında 

                                                 
124 OECD and FAO, 2008:43. 
125 İri taneli hububat kapsamındaki tarımsal ürünlere mısır, arpa, sorgum ve yulaf dahil edilmiştir. 
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tonu 106 dolara satılan mısır fiyatları 2007 yılına gelindiğinde yüzde 70 artarak 181 

dolar/ton’a yükselmiştir.126  

2005-2007 yıllarını kapsayan bu kısa dönemde dünyada ekilen toplam 

buğday ve hububat alanı değişmezken, tahıl arzını olumsuz etkileyen en önemli 

faktör kötü iklim şartları olmuştur. Kanada ve Avustralya gibi en büyük iki buğday 

ihracatçısı ülkede yaşanan yaklaşık 20 milyon tonluk rekolte kaybı küresel ölçekte 

buğday fiyatlarını olumsuz etkilemiştir. Ancak, ABD, Brezilya ve Çin gibi ülkelerin 

bu dönemdeki yoğun üretim çabaları dünya toplam tahıl arzının küçülmesini 

önlemiştir. Özellikle mısır üretimine ağırlık veren ABD, iki yılda toplam tahıl 

arazisini 5 milyon hektar artırmış ve toplam üretimini 407 milyon tona çıkarmıştır. 

Sonuç olarak, 2005-2007 yılları arasında dünya tahıl arzı 46 milyon ton artarak 1,661 

milyar ton seviyesine ulaşmıştır.127 

 Tahıl ihracatçısı ülkelerde yaşanan rekolte kayıplarının fiyatlar üzerindeki 

olumsuz etkisi unutulmamakla birlikte, yüzde 3 gibi dünya nüfus artış hızına yakın 

bir oranda artan tahıl arzının fiyatlarda yaşanan yükselişleri açıklamada yetersiz 

kaldığı görülmektedir. Bu noktada, üzerinde dikkatle durulması gereken asıl hususun 

talep kaynaklı baskılar olduğu düşünülmektedir. 2000’li yıllarda başlayan ve 2005 

yılında bariz bir şekilde yükselişe geçen buğday, arpa, mısır, sorgum ve yulaf gibi 

tahıl ürünlerinin talep yapısı incelendiğinde, yaşanan talep artışlarında biyoyakıtların 

önemli rolü olduğu anlaşılmaktadır. 

OECD ve FAO tarafından ortaklaşa yapılan bir çalışmada, 2005 yılında 

yaklaşık 46 milyon ton tahılın biyoetanol üretiminde kullanıldığı ve bu rakamın 2007 

yılına gelindiğinde 47 milyon ton daha artarak 93 milyon tona ulaştığı 

belirtilmektedir (Bkz. Tablo 3.3). Sadece bu dönem içerisinde biyoyakıt sektörünün 

tarımsal hammaddeye olan talebini iki kattan fazla artırması göz ardı edilmemesi 

gereken bir durumdur. Diğer yandan, 2005-2007 yılları arasında dünya tahıl 

talebinde meydana gelen 80 milyon tonluk artışın yaklaşık yüzde 60’ının biyoyakıt 

sektörünün tarımsal hammadde talebinden kaynaklanması, bu ürünlerinin talep 

                                                 
126 FAO, 2008a:41. 
127 OECD and FAO, 2008:43. 
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yapısında meydana gelen değişimde en önemli etkenin biyoyakıtlar olduğunu 

göstermektedir.128 

Tablo 3.3. Biyoyakıtların Tarımsal Hammadde Talebi  

Tarım Ürünü 2005 
(milyon ton) 

2007  
(milyon ton) 

Artış 
(mutlak) 

 
Artış 

(yüzde) 
2017 Projeksiyonu 

(milyon ton) 

Tahıl 46 93 47 103 172 

         ABD 41 81 41 100 131 

         AB 1 6 4 323 24 

Yağlı Tohumlar 4 9 4,9 114 21 

         AB 3 6 2,3 69 12 

         ABD 1 2 1,2 162 2 

Kaynak: OECD and FAO, 2008:45-47’den yararlanarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
Not: Söz konusu çalışmanın tahıl tanımına, tarımsal ürünlerden buğday ile arpa, mısır, sorgum ve 
yulaf gibi iri taneli hububatlar dahil edilmiştir. 

Yağlı tohum bitkilerinin fiyatlarında yaşanan gelişmeler incelendiğinde ise, 

2002-2008 dönemindeki temel gıda fiyatlarındaki meydana gelen artışta en büyük 

katkıyı yağlı tohum bitkilerinin yaptığı görülmektedir. Söz konusu dönem içerisinde 

yağlı tohum bitkilerinin reel fiyatları yüzde 97 oranında yükselerek, 500 dolar/ton 

seviyesine kadar uzanmıştır.129 

Grafik 3.3., tahıl piyasasına paralel bir şekilde 2005-2007 yılları arasında 

yağlı tohum bitkileri fiyatlarında yüksek miktarda bir artışın yaşandığını 

göstermektedir. Söz konusu dönemde, özelikle ABD, Brezilya ve Çin gibi ülkelerde 

yağlı tohum bitkileri ekim alanlarında azalma görülmüş ve toplam yağlı tohum 

bitkileri ekim alanlarında dünya çapında yüzde 2’lik bir daralma yaşanmıştır. Ancak, 

üretimde sağlanan verim artışlarının yanı sıra, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin 

yüksek üretim miktarları sayesinde dünya yağlı tohum bitkileri üretimi artmış ve 

2007 yılında 106 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. 

                                                 
128 OECD and FAO, 2008:45. 
129 FAO, 2008a:41 ve OECD and FAO, 2008:46. 
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Grafik 3.3. Yağlı Tohum Bitkileri Fiyatlarındaki Gelişmeler (1971-2007) ve 
2017 Projeksiyonu 

 
Kaynak: OECD and FAO, 2008:36. 
Not: Reel fiyatlar, 2007 yılı fiyatları baz alınarak ABD GSYH deflatörüyle deflate edilerek 
hesaplanmıştır. 

Bu durum, yağlı tohum bitkileri fiyatlarında meydana gelen artışın arz 

yetersizliğinden kaynaklandığı tezini zayıflatmakta ve fiyat artışlarında talep 

baskısının incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Tablo 3.3.’te görüldüğü 

üzere, biyoyakıtların yağlı tohum bitkileri talebi, 2005 yılından 2007 yılına 

gelindiğinde yüzde 114 artarak 9 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Biyoyakıtların 

tarımsal hammadde talebinde meydana getirdiği bu artışa, 2007 yılında 6 milyon ton 

yağlı tohum bitkisini biyodizel üretiminde kullanan AB ülkeleri en büyük katkıyı 

yapmıştır.  

Bu veriler ışığında, tahıl fiyatlarında yaşanan artışta olduğu gibi, yağlı tohum 

bitkileri fiyatlarında yaşanan artışta da en önemli sebebin biyoyakıt kaynaklı talep 

artışları olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. OECD ve FAO tarafından yapılan 

çalışmada, yağlı tohum bitkilerinin biyoyakıt sektörü tarafından kullanılmayıp gıda 

sektörü kullanımına aktarılması durumunda, 2005-2007 yılları arasında yağlı tohum 
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bitkileri fiyatlarında meydan gelen yüzde 81’lik artışın yüzde 4 seviyesinde 

gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.130  

 Son olarak, Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizleri Enstitüsü (IIASA-

International Institute for Applied System Analysis) tarafından 2009 yılında yapılan 

bir çalışmanın sonuçlarına göre, küresel ölçekte biyoyakıtların ulaştırma sektöründe 

yüzde 10 oranında kullanılması durumunda, açlık tehlikesiyle yüz yüze olan insan 

sayısının yüzde 15 oranında artacağı hesaplanmıştır. 2008 yılında açlık sınırında 

yaşayan insan sayısının 923 milyon olarak baz alındığı söz konusu çalışmada, 

biyoyakıtlar nedeniyle ilave 140-150 milyon insanın daha açlık sorunuyla 

karşılaşacağı belirtilmektedir.131  

Özetlenerek ifade edilecek olursa, biyoyakıt-gıda güvencesi etkileşimini geniş 

bir perspektifte değerlendirme imkânı sağlayan tüm bu çalışmaların sonucu olarak; 

tarım ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarında biyoyakıtların önemli bir rol oynadığı ve 

biyoyakıtların gıdaya erişim ve gıdanın satın alınabilirliği boyutuyla gıda 

güvencesini tehdit ettiği anlaşılmaktadır. 

3.2. Tarımsal Çevreye Etkisi 

Biyoyakıt üretilmesinin arkasında yatan amaçların başında, biyoyakıtların 

sera gazı salınımını azaltan ve küresel ısınmayı önleyen yakıtlar olarak görülmeleri 

gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke 

tarafından desteklenen biyoyakıtlar çevre dostu yakıtlar olarak literatüre geçmiştir. 

Biyoyakıtların sera gazı salınımı üzerindeki etkisi; biyoyakıt üretiminde kullanılan 

tarımsal hammaddenin yetiştirildiği ortama, kullanılan tarımsal hammaddeye ve 

dönüşüm sürecinde gerçekleştirilen işleme bağlı olarak değişmektedir.  

Biyoyakıt sektörü, üretim sürecinde temel hammadde olarak tarım ürünlerine 

ihtiyaç duyduğundan, tarım sektörünün kendi kaynaklarını yoğun bir şekilde 

kullanmasına neden olmaktadır. Çevre dostu yakıtlar olarak bilinen biyoetanol ve 

biyodizelin üretimindeki artışlar toprak ve su gibi doğal kaynakların aşırı 

                                                 
130 OECD and FAO, 2008:47. 
131 IIASA, 2009:38. 
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kullanımına yol açtığından, tarımsal çevreye zarar verebilmektedir. Biyoyakıt üretimi 

ile tarımsal çevre etkileşiminin diğer bir ayağını oluşturan bu durum, bu çalışmanın 

ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde incelenmekte ve sayısal analizler yapılarak 

doğal kaynaklar ile biyoyakıtların etkileşimi gözler önüne serilmektedir. 

Genellikle ülkeler, belirlemiş oldukları bir tür tarım ürününü biyoyakıt 

üretiminde kullanmaktadırlar. Örneğin, ABD biyoetanol üretimini mısır 

hammaddesiyle yaparken, Brezilya ağırlıklı olarak şeker kamışı kullanmaktadır. 

Biyodizel üretiminde de bu durum geçerli olup, ülkeler geleneksel olarak 

kullandıkları bir yağlı tohum bitkisini üretim sürecinde hammadde olarak 

kullanmaya devam etmektedirler. AB ülkeleri biyodizel üretiminde kanola bitkisini 

yoğun bir şekilde kullanırken, Malezya ve Endonezya gibi Pasifik ülkeleri palm 

yağını tercih etmektedirler. Sonuç itibarıyla, biyoyakıt üretimi için ağırlıklı olarak 

belirli bir tarım ürününün yetiştirilmesi tarım sektöründe “mono-kültür” diye 

adlandırılan tek tipliğe yol açmakta ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermektedir. 

Bu bölümde, biyoyakıt üretimi ile tarımsal çevre etkileşimi; biyoyakıt 

üretiminin sera gazı salınım oranları üzerindeki etkisi, artan arazi kullanımının toprak 

erozyonuna ve kirliliğine etkisi, yoğun su kullanımı ve su kıtlığı tehdidi ve 

biyoyakıtların tarımsal biyolojik çeşitliliğe etkisi alt başlıklarında incelenmiştir. 

3.2.1. Sera Gazı Salınımına Etkisi 

Bilindiği üzere küresel ısınmaya neden olan en büyük faktör, sera gazları 

olarak bilinen karbondioksit (CO2), metan (CH4), azotoksit (N2O), 

hidroflorokarbonlar (HFC’ler), perflorokarbonlar (PFC’ler) ve kükürt hekzaflorid 

(SF6) gibi gazların atmosferdeki payının artmasıdır. Yüksek miktarda ısı tutma 

özelliğine sahip olan bu gazlar, atmosfer içindeki konumlarıyla, güneşten dünyaya 

ulaşan ve yeryüzünden tekrar uzaya yansıyan güneş enerjisini tutarak dünyada 

yaşamın devamı için gerekli olan sıcaklığı sağlamaktadırlar. Ancak, hızlı nüfus artışı, 

teknolojideki gelişmeye bağlı olarak üretim ve tüketimdeki artışlar, ormanların yok 

edilmesi, fosil yakıtların aşırı kullanımı, endüstrileşme ve tarımsal üretim gibi 

faaliyetler sonucunda atmosfere önceki yüzyıllara oranla aşırı miktarda yayılan bu 
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gazlar, atmosferde bulunması gereken sera gazları miktarını normalin üzerine 

çıkarmıştır. İnsanlığın kendi eliyle doğaya vermiş olduğu bu gazların atmosferde 

ulaştığı yüksek oran, atmosferin aşırı ısınmasına neden olarak küresel ısınmaya ve 

akabinde küresel iklim değişikliğine yol açmaktadır.132  

Küresel ısınmaya en fazla katkı yapan gaz karbondioksit olup, atmosferdeki 

sera gazlarının yüzde 77’sini oluşturmaktadır. Diğer yandan, fosil yakıtların 

kullanımı sonucu ortaya çıkan karbondioksit gazları toplam karbondioksit 

emisyonlarının yüzde 57’sine karşılık gelmektedir. Ormansızlaştırma faaliyetleri ve 

yangınlar ise karbondioksit salınımına neden olan diğer önemli faktörler olarak öne 

çıkmaktadır. Karbondioksitten sonra havada en fazla bulunan sera gazı olan metan, 

atmosferdeki sera gazlarının yüzde 14’ünü oluştururken, azotoksitin payı da yüzde 8 

civarındadır.133 

Sektörlerin sera gazı salınım oranları incelendiğinde, sera gazı salınımına en 

büyük katkıyı yapan sektörün enerji sektörü olduğu görülmektedir. Elektrik üretimi 

ve binaların ısıtılması, ulaştırmada kullanılan fosil yakıtlar, sanayide kullanılan enerji 

ve kaçak emisyon134 faaliyetlerinden kaynaklanan enerji sektörünün sera gazı 

salınımı, küresel sera gazı salınımının yüzde 60’ından fazlasını oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte, orman yangınları ve ormansızlaştırma gibi faaliyetler sonucu ortaya 

çıkan arazi kullanım değişiklikleri yüzde 18, tarım sektörü ise yüzde 13,5 oranında 

atmosferdeki sera gazı salınımına katkı yapmaktadır.135 

Grafik 3.4.’de görüldüğü üzere, ulaştırma sektöründe kullanılan fosil 

yakıtların yanmasıyla çıkan gazlar, atmosferdeki sera gazı miktarının yüzde 13,5’ini 

oluşturmaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan ve biyoyakıtların çevre dostu yakıtlar 

olarak adlandırılmasının temelinde yatan düşünce, ulaştırma sektöründe kullanılan 

                                                 
132 DPT, 2007:22. 
133 Kirby, 2008:17. 
134 İngilizce literatürde “fugitive emission” olarak yer alan kaçak emisyon terimi, genellikle 
endüstriyel faaliyetlerde kullanılan basınçlı araçlarda meydana gelen gaz sızıntıları başta olmak üzere 
çeşitli şekillerdeki istenmeyen, düzensiz ve normalin üzerindeki gaz salınımlarını ifade etmek için 
kullanılmaktadır.  
135 Kirby, 2008:44. 
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fosil yakıtların yerine biyoyakıtların kullanılması halinde atmosfere daha az sera gazı 

salınımı olacağıdır.  

Grafik 3.4. Sera Gazı Salınımında Sektörlerin Payları 

Arazi Kullanım 
Değişiklikleri

% 18,2

Enerji
% 61,4

Endüstriyel 
İşlemler
% 3,4

Atıklar
% 3,6

Elektrik ve Isıtma
% 24,6

Ulaştırma
% 13,5
Sanayi
% 10,4

Kaçak Emisyonlar
% 3,9

Tarım 
% 13,5

Diğer
% 9

Kaynak: Kirby, 2008:44. 

Bu noktada, Hill ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada araç 

motorlarında kullanılan fosil yakıtların ve biyoyakıtların sera gazı salınım miktarları 

hesaplanmış ve biyoyakıtların daha az sera gazı salınımına yol açtığı ortaya 

konulmuştur. Söz konusu çalışmanın verilerine göre, taşıt motorlarında kullanılan 

benzin net enerji başına 96,9 gr/mj136 sera gazı salınımına yol açarken, biyoetanolün 

motorda yanmasıyla ortaya çıkan sera gazının 84,9 gr/mj olduğu görülmüştür. 

Biyoetanole göre biyodizelin sera gazı salınımının azaltılması üzerindeki etkisinin 

daha büyük olduğunun vurgulandığı çalışmada, motorinin sera gazı salınımı net 

enerji başına 82,3 gr/mj olarak hesaplanırken, hammadde olarak soya fasulyesi 

kullanılan biyodizelin motorda yanmasıyla ortaya çıkan sera gazı miktarının 49,0 

gr/mj olduğu belirtilmiştir.137 Bu çalışmayı destekleyici nitelikte bir çalışma da Ryan 

ve arkadaşları tarafından yapılmış olup, şeker kamışı ve lignoselülozik ürünlerden 

                                                 
136 Bir megajul enerji elde edilirken atmosfere bırakılan sera gazı salınımının gram CO2 eşdeğer 
miktarını gösteren birimdir.  
137 Hill at al, 2006:11208. 
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elde edilen biyoetanolün, fosil yakıtlara kıyasla karbondioksit salınımını en fazla 

azaltan biyoyakıtlar olduğu ve hammadde olarak yağlı tohumlu bitkilerin kullanıldığı 

biyodizelin fosil yakıtlara göre daha az karbondioksit çıkardığı hesaplanmıştır.138 

Ancak, biyoyakıtların fosil yakıtlara kıyasla sera gazı salınımını azaltma oranı 

hesaplanırken sadece otomobil motorlarında yanan yakıtın egzozdan çıkarmış olduğu 

sera gazı miktarına göre bir analiz yapmak yeterli olmamaktadır. Biyoyakıtların 

motorda yanmasıyla egzozdan çıkan gazların sera gazı salınımına etkisinin yanında, 

biyoyakıt üretiminde kullanılan hammaddeler de dahil bir bütün olarak üretimin ilk 

aşamasından son aşamasına kadarki süreçte atmosfere salınan sera gazı miktarının 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Aynı değerlendirme fosil yakıtlar için de 

yapıldıktan sonra, biyoyakıtlar ve fosil yakıtların sera gazı salınım miktarlarına 

ilişkin karşılaştırmalara gidilmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.  

Günümüzde, herhangi bir malzemenin, ürünün veya sürecin, bütün yaşam 

döngüsü boyunca çevreye yaptığı etkileri sistematik biçimde değerlendiren bir 

yöntem bulunmaktadır. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA-Life Cycle Analysis) denilen 

bu yöntem fosil yakıtlar ve biyoyakıtlar için de kullanılmakta ve iki yakıt türünün 

sera gazı salınımları birçok farklı etkenler de dikkate alınarak birlikte 

değerlendirilmektedir.    

YDA ile fosil yakıtların sera gazı salınım miktarları hesaplanırken, ham 

petrolün çıkartılması, rafinerilere ulaştırılması, rafinaj işlemleri, rafineriden çıkan 

benzin ve motorin gibi ürünlerin petrol istasyonlarına taşınması ve son olarak nihai 

tüketicinin araçlarında kullanması gibi bütün aşamalarda atmosfere yayılan sera gazı 

salınımları hesaplanmaktadır. Diğer yandan, biyoyakıtların YDA kullanılarak sera 

gazı salınım miktarı hesaplanırken; biyoyakıt dönüşüm işleminin sera gazı salınımına 

etkisi, biyoyakıt üretiminde kullanılan tarımsal hammaddelerin yetiştirilmesinde 

kullanılan gübre ve zirai ilaçların sera gazı salınımlarının yanı sıra bu ürünlerin elde 

edilmesinde kullanılan traktör ve biçerdöver gibi motorlu araçların yaymış olduğu 

gazlar da analize dahil edilmektedir.  

                                                 
138 Ryan at al, 2006:3188. 
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Biyoyakıt üretim sürecinde kullanılan tarım ürününün iklim, toprak gibi 

yetiştirilme şartlarına, ürünün çeşidine, dönüşüm sürecinde gerçekleştirilen işleme ve 

sahip olunan teknolojiye bağlı olarak biyoyakıtların sera gazı salınımları farklılık arz 

etmektedir. Biyoyakıtların sera gazı salınımına etki eden faktörlerden en önemlisi ise 

kullanılan tarımsal hammadde çeşididir. YDA hesaplamasının kullanıldığı çeşitli 

araştırmalarda, biyoyakıtların üretim sürecinde kullanılan tarımsal hammadde 

çeşidine göre sera gazı salınımını fosil yakıtlara kıyasla farklı oranlarda azalttığı 

gözlemlenmiştir. 

Günümüzde, biyoyakıtların fosil yakıtlara kıyasla sera gazı salınımlarını ne 

oranda azalttığına ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda elde 

edilen sonuçlar birtakım farklılıklar içerse de elde edildiği hammaddelere göre 

biyoetanolün benzine, biyodizelin ise motorine kıyasla sera gazı salınımını azaltmada 

daha iyi seçenekler olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, biyoyakıtların fosil 

yakıtlara kıyasla sera gazı salınımını azaltma oranlarının hesaplandığı iki adet 

çalışmanın çıktılarına Grafik 3.5.’te ve Grafik 3.6.’da yer verilmiştir. 

Grafik 3.5. Biyoyakıtların Fosil Yakıtlara Kıyasla Sera Gazı Salınımını Azaltma 
Oranları 

 
Kaynak: Childs ve Bradley, 2007:13. 
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Grafik 3.5.’te görüldüğü üzere, sera gazı salınımında gerçekleşen en fazla 

azalma atıklardan ve selüloz içeren odunsu bitkilerin hammadde olarak kullanıldığı 

biyoyakıtlar tarafından sağlanmaktadır. Selülozik sap-saman ve ot-çimen gibi 

hammaddelerden elde edilen biyoetanolün, en düşük tahmine göre fosil yakıtlara 

kıyasla yüzde 60’ın üzerinde daha az sera gazı salınımı yaptığı belirtilirken, yüksek 

tahminde bu oran yüzde 95’lere varmaktadır. Fosil yakıtlara kıyasla atmosferdeki 

sera gazı salınımına ikinci olarak en büyük olumlu katkıyı yapan biyoyakıtlar, 

tarımsal hammadde olarak üretim sürecinde şeker kamışının kullanıldığı 

biyoetanoldur. Aynı çalışmanın verilerine göre, şeker kamışından üretilen biyoetanol 

de fosil yakıtlara kıyasla yüksek tahminde yüzde 90, düşük tahminde yüzde 60’a 

yakın sera gazı salınımını azaltmaktadır. Sera gazı salınımının azaltılmasında en 

düşük katkıyı ise mısırdan üretilen biyoetanol sağlamaktadır.139 

Grafik 3.5. incelendiğinde biyodizelin, üretildiği hammaddeye göre fosil 

yakıtlara kıyasla sera gazı salınımındaki azaltma oranları arasındaki farklılıkların 

biyoetanol kadar büyük olmadığı görülmektedir. Küçük farklılıklar olsa da soya 

fasulyesi ve kanoladan üretilen biyodizelin sera gazı salınımını fosil yakıtlara kıyasla 

yaklaşık yüzde 40 ile yüzde 60 arasında azalttığı görülmektedir. Diğer yandan, 

kullanılmış yemek ve kızartma yağları gibi atık yağlardan üretilen biyodizelin, tüm 

biyoyakıtlar içerisinde sera gazı salınımının azaltılmasına en yüksek oranda katkı 

yaptığı görülmektedir. 

Biyoyakıtların fosil yakıtlara kıyasla sera gazı salınımını azaltma oranlarının 

hesaplandığı ve FAO tarafından da yayınlanan diğer bir çalışmanın verilerine, Grafik 

3.6.’da yer verilmiştir. Grafik incelendiğinde, selülozik maddelerden elde edilen 

ikinci nesil biyoyakıtların ve hammadde olarak şeker kamışının kullanıldığı 

biyoetanolün, fosil yakıtlara kıyasla yüzde 70 ile yüzde 90 arasında sera gazı 

salınımını azalttığı görülmektedir. Sera gazı salınımının azaltılmasında ikinci en 

büyük katkıyı ise palm yağından üretilen biyodizelin sağladığının vurgulandığı 

çalışmada, palm yağının fosil yakıtlara kıyasla yüzde 85’lere varan oranda sera gazı 

salınımını azalttığı belirtilmiştir. Son olarak, Grafik 3.6.’ya bakıldığında özellikle 

                                                 
139 Childs ve Bradley, 2007:13. 
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ABD’deki mısırdan üretilen biyoetanolün fosil yakıtlara kıyasla sera gazı salınımının 

azaltılması üzerindeki etkisinin çok küçük olduğu anlaşılmaktadır. 

Grafik 3.6. Biyoyakıtların Fosil Yakıtlara Kıyasla Sera Gazı Salınımını Azaltma 
Oranları 

 
Kaynak: FAO, 2008a:57. 
* Tarım ve ormancılık atıkları gibi gıda amaçlı kullanılmayan lignoselülozik biyokütlelerin üretim 
sürecinde hammadde olarak yer aldığı biyoyakıtlardır.  

Biyoyakıtların fosil yakıtlara kıyasla atmosferdeki sera gazı salınımını 

azaltma oranlarının hesaplandığı bu iki çalışmanın sonuçlarının genel olarak uyumlu 

oldukları görülmektedir. İki çalışmada da altı çizilmesi gereken husus, şeker kamışı 

ve selülozik hammaddelerden üretilen biyoyakıtların sera gazı salınımının 

azaltılmasında en yüksek katkıyı yaptıkları, buna karşılık mısırdan üretilen 

biyoyakıtların sera gazı salınımı üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığıdır.   

Bununla birlikte, analizini iyice derinleştiren bazı çalışmalarda; tarım arazisi 

olmayan mera, otlak ve orman alanlarından oluşan boş arazilerin, mısır, şeker kamışı, 

yağlı tohum bitkileri gibi biyoyakıt hammaddesi olan tarım ürünleri yetiştirilmesi 

amacıyla tarım arazisine dönüştürüldüğü durumların da YDA hesaplaması içerisinde 

değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.140 Yüksek miktarda karbonun 

tutulduğu bu alanlarda arazi dönüşümü yapılarak biyoyakıt üretiminde kullanılan 

                                                 
140 Searchinger at al, 2008:1238. 
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tarımsal hammaddelerin yetiştirilmesinin atmosferdeki sera gazı oranlarının 

artmasına neden olduğu görülmektedir. Hatta Searchinger ve arkadaşları tarafından 

2008 yılında yapılan bir çalışmada, bu husus göz önünde bulundurulduğunda 

biyoyakıtların fosil yakıtlara kıyasla daha fazla sera gazı salınımına neden olduğu 

savunulmaktadır.141 Bu çalışmayı destekleyici nitelikte bir çalışma da, Çin Ulusal 

Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC-National Development and Reform 

Commission) tarafından yapılmış olup, arazi dönüşümü yapılarak üretilen tarım 

ürünlerinin biyoyakıt sektöründe kullanılması durumunda, biyoetanol ve biyodizelin 

sera gazı salınımının fosil yakıtlara kıyasla daha fazla olduğu vurgulanmıştır.142 

Öte yandan, Fargione ve arkadaşları tarafından yapılan diğer bir çalışmada, 

Brezilya, Güney Doğu Asya ve ABD’deki ormanlık alanların, düz çayırlık meraların 

ve ovaların biyoyakıt üretiminde gerekli olan tarımsal hammadde yetiştirilmek üzere 

arazi dönüşümüne maruz bırakılması durumunda, biyoyakıtların fosil yakıtlar yerine 

kullanılarak azaltmış olduğu yıllık karbondioksit salınım miktarının, en düşük 17 en 

yüksek de 420 katının tekrar atmosfere yayıldığı vurgulanmaktadır.143 

Tüm bu çalışmalar değerlendirildiğinde, biyoyakıtların sera gazı salınımının 

azaltılmasına ilişkin rolünün, genelde bilinenin aksine düşük olduğu görülmektedir. 

Hatta bazı çalışmalarda ortaya konulan verilerin, biyoyakıtları çevre dostu yakıtlar 

tanımlamasından çıkarıp, çevre düşmanı yakıtlar konumuna getirdiği görülmektedir.       

3.2.2. Toprak Erozyonuna ve Kirliliğine Etkisi 

Yirminci asrın başından itibaren modern tarıma geçilmesiyle birlikte, toprak 

erozyonu ve kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Toprak erozyonuna 

ve kirliliğine yol açan faktörlerin başında da yoğun arazi kullanımı gelmektedir. 

Yoğun arazi kullanımı iki etkenden dolayı toprak erozyonuna ve kirliliğine neden 

olmaktadır. Bunlardan birincisi, tarımsal ürünlerin veriminde ve kalitesinde en 

önemli faktörlerden biri olan toprağın yoğun kullanımı sonucu içerisindeki organik 

ve inorganik maddelerin tükenmesi ve mineral maddeler bakımından eksik 

                                                 
141 Searchinger at al, 2008:1240. 
142 IISD, 2008:48. 
143 Fargione at al, 2008:1235-1236. 
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kalmasıdır. Bu durum toprağın, içerdiği besin değerinin fakirleşmesine, kalitesinin 

düşmesine, toprak erozyonu ve kirliliğine neden olmaktadır.  

Diğer yandan, tarımsal üretim sürecinde kullanılan gübre, zirai ilaçlar gibi 

birtakım kimyasal maddelerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı, toksik maddelerin 

birikimine yol açmakta ve toprağın kirlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Neticede, 

yoğun arazi kullanımı sonucu ortaya çıkan ve her geçen gün daha da ciddi boyutlara 

ulaşan toprak erozyonu ve kirliliği önemli çevre problemlerinden birini 

oluşturmaktadır.  

Biyoyakıt-tarımsal çevre etkileşimi altında incelenmesi gereken önemli bir 

diğer husus da, biyoyakıt sektörünün son yıllarda artan üretim kapasitesinin, ihtiyaç 

duyulan tarımsal hammadde talebini karşılamak için artan tarımsal arazi kullanımını 

tetiklemesidir. Biyoyakıtlara olan yüksek talep, hammadde olarak kullanılan tarım 

ürünleri ihtiyacını artırmakta ve dolayısıyla yoğun ve artan oranda arazi kullanımına 

neden olmaktadır. 

Dünyada toplam 13,5 milyar hektar kara alanı bulunmakla birlikte, bu alanın 

8,3 milyar hektarını orman arazileri ve otlak alanları oluşturmakta, 1,6 milyar hektar 

alanda da tarımsal ürün yetiştirilmektedir.144 Toplam kara alanının yüzde 12’sine 

tekabül eden tarım alanlarının bir kısmının, biyoyakıt üretiminde kullanılmak üzere 

tarımsal hammadde yetiştirilmesi amacıyla kullanılması, arazi kullanımını artırmakta 

ve yoğun tarımsal faaliyetlerde bulunulmasını hızlandırmaktadır. 

Dünya biyoyakıt üretiminin yaklaşık yüzde 95’ini sağlayan altı biyoyakıt 

üreticisi ülke ile AB ülkelerinin biyoyakıt üretimi için kullanmış olduğu toplam arazi 

yaklaşık 20,1 milyon hektardır.145, 146 Özellikle son yıllarda artan biyoyakıt talebi, 

biyoetanol ve biyodizel üretiminde söz sahibi ülkelerdeki biyoyakıt hammaddesi 

yetiştirilen arazilerin bu ülkelerdeki toplam tarım arazileri içerisindeki payını yüzde 

3-4’lere yükseltmiştir. Bu veri ışığında, dünya genelinde 20 milyon hektardan fazla 

tarım arazisinin, biyoyakıt üretimi amacıyla tarım ürünü yetiştirilmek için ayrıldığı 

                                                 
144 Fischer, 2008:28. 
145 Troste, 2008:18-19. 
146 Troste, 2008 yayınındaki alan verileri 1 Acre=0,405 Hektar alınarak yazar tarafından çevrilmiştir. 
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görülmektedir. Tablo 3.4.’te ülkelerin biyoetanol ve biyodizel üretiminde 

kullandıkları tarım ürünleri ve bu ürünler için ayrılan tarım arazileri özetlenmiştir. 

Tablo 3.4. Ülkelerin Biyoyakıt Üretiminde Kullandıkları Arazi Miktarları 

Ülkeler Biyoetanol 
Hammaddesi 

Kullanılan 
Arazi 

(milyon 
hektar) 

Biyodizel 
Hammaddesi 

Kullanılan 
Arazi 

(milyon 
hektar) 

Toplam 
Biyoyakıt 

Arazisi 
(milyon 
hektar) 

Toplam 
Tarım 
Alanı 

(milyon 
hektar) 

Biyoyakıt 
Alanı 
Payı 

(yüzde) 

Mısır  6,4 
ABD  

Sorgum 0,3 
Soya 
Fasulyesi 2,3 9,0 174,5 5,1 

Buğday 0,5 Kanola 2,7 
AB 

Şeker Pancarı 0,1 Soya 
Fasulyesi 1,6 

5,0 113,8 4,4 

Brezilya Şeker Kamışı 3,0 Soya 
Fasulyesi 0,5 3,5 59,1 5,8 

Mısır 0,7 
Çin 

Buğday 0,3 
  1,0 143,3 0,7 

Mısır  0,1 
Kanada 

Buğday 0,2 
  0,3 45,8 0,6 

Arjantin   Soya 
Fasulyesi 0,7 0,7 28,4 2,5 

Palm Yağı 0,4 
Endonezya* Şeker kamışı 

ve Maniok 0,1 
Jatrofa 0,1 

0,6 31 1,9 

Toplam  11,7  8,3 20,1 596,0 3,4 
Kaynak: Trostle, 2008:19. 
Not: Kaynak yayındaki alan verileri 2006-2007 yılı ekim dönemini kapsamakta olup, 1 Acre=0,405 
Hektar alınarak yazar tarafından çevrilmiştir. 
* Endonezya verisi için Dillon at al, 2008:25, 31’den yararlanılmıştır. 

Biyoyakıt üretimi için gerekli olan tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde ürünün 

ihtiyaç duyduğu iklim ve toprağın özellikleri farklılık arz ederken, kullanılan gübre, 

zirai ilaç gibi girdiler de üründen ürüne değişmektedir. Bu açıdan, artan oranda ve 

yoğun bir şekilde üretilen her tarım ürünü farklı miktarlarda toprak erozyonuna ve 

kirliliğine neden olmaktadır. Örneğin, Brezilya’da biyoetanol üretimi için yetiştirilen 

şeker kamışının toprak erozyonu ve kirliliği üzerindeki etkisi mısır, kanola ve diğer 

tahıl ürünlerine kıyasla düşüktür. Ancak, şeker kamışının yoğun olarak yetiştirilmesi 

durumunda toprak erozyonu ve kirliliği üzerinde ciddi bir etkiye neden olacağı 

bilinmektedir. Benzer şekilde, üretim sürecinde çok fazla gübreye ve zirai ilaçlara 

ihtiyaç duymayan palm yağının toprak erozyonu ve kirliliğine etkisi az iken, 
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üretiminin yoğun bir şekilde yapıldığı durumlarda yağmur ormanlarının azalmasına 

yol açarak diğer bir çevresel sorunu gündeme getirdiği görülmektedir.147    

 Sonuç olarak, biyoyakıt amaçlı tarımsal ürünlerin üretimi; üretim sürecinde 

kullanılan tarım ürününe, ürünün yetiştirildiği arazinin toprak ve iklim yapısına ve 

üretim sürecinde kullanılan gübre ve zirai ilaç gibi girdilere bağlı olarak tarım 

ürünlerinin toprak erozyonu ve kirliliğine etkisi farklı oranlarda olsa da, artan arazi 

kullanımı ve yoğun tarımsal faaliyetlerde bulunulması nedeniyle toprak kalitesine 

zarar vermektedir.  

3.2.3. Su Kullanımına Etkisi 

Biyoyakıt üretimi ile tarımsal çevre etkileşimi altında incelenmesi gereken 

başlıca konulardan birisi de, tarımsal üretimde çok önemli bir girdi olan suyun aşırı 

kullanım sonucunda tükenme tehdidiyle karşı karşıya kalmasıdır. Biyoyakıt 

üretiminde ihtiyaç duyulan tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için yoğun su kullanımı, 

birçok ülke tarafından artan arazi kullanımının toprak erozyonuna ve kirliliğine 

etkisinden çok daha önemli bir çevre problemi olarak görülmektedir. Hâlihazırda, 

dünyanın toplam tatlı su kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’i tarımsal faaliyetlerde 

kullanılmaktadır.148 Bunun yanında, bir de biyoyakıt sektörünün ihtiyaç duyduğu 

tarım ürünleri için ilave tarımsal faaliyetlerde bulunulması, su kullanımını artırmakta 

ve ülkeleri su kıtlığı problemiyle yüz yüze getirmektedir. 

Diğer yandan, biyoyakıt üretiminde hammadde olarak kullanılan şeker 

kamışı, şeker pancarı, palm yağı ve mısır gibi tarım ürünlerinin yetişme 

dönemlerinde diğer tarım ürünlerine kıyasla daha fazla su kullanılmaktadır. Tarım 

ürünlerinin su üzerindeki etkisine ilişkin yapılan analizlerde, ürünün yetişme 

sürecinde kullanarak buharlaştırmış olduğu su miktarı ile aynı süreçte ürüne dışardan 

verilen tatlı su miktarı göz önünde bulundurulmaktadır. 

                                                 
147 IEA, 2006:393. 
148 IWMI, 2007:245. 



BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

 

………………...88 

Yapılan hesaplamalara göre, dünya genelinde tarımsal ürünler yıllık 7.130 

km3 suyun buharlaşmasına (evapotranspirasyon)149 neden olurken, biyoyakıt üretimi 

için yetiştirilen tarım ürünleri bu miktara yıllık 100 km3 daha ilave yapmaktadır. 

Tarımsal faaliyetlerin neden olduğu su buharlaşması içerisinde, biyoyakıtların etkisi 

yüzde 1 seviyesinde iken, biyoyakıtların hammadde olarak kullandıkları tarım 

ürünlerinin yetiştirilmesi sürecinde toprağa verilen sulama suyunun tatlı su 

kaynakları üzerindeki etkisi daha büyüktür. Bir diğer ifadeyle, küresel olarak toplam 

2.630 km3 tatlı su tarımsal faaliyetler için kullanılırken, bu rakamın yüzde 1,7’lik 

kısmını teşkil eden 44 km3’lük kısmını biyoyakıt üretiminde kullanılan tarımsal 

ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan su oluşturmaktadır.150 Bu rakam ise 

biyoyakıtların sulama suyu üzerindeki olumsuz etkisini gözler önüne sermektedir.  

De Fratiture ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ülkelerin 

biyoyakıt üretiminde kullandıkları tarım ürünlerinin yetişme sürecindeki buharlaşma 

miktarları ile sulama miktarları hesaplanırken, toplam tarım ürünlerinin neden 

olduğu su buharlaşması ile toplam tarım ürünleri için kullanılan sulama suyu 

içerisindeki oranları da verilmiştir. Tablo 3.5.’in incelenmesinden anlaşıldığı üzere 

en fazla Brezilya, ABD, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde biyoyakıt üretiminde 

kullanılmak üzere yetiştirilen şeker kamışı ve mısır gibi ürünler yüksek miktarda 

suyun buharlaşmasına neden olmaktadırlar. Genel olarak, biyoyakıt üretimi için 

tahsis edilen tarım ürünlerinin su buharlaştırma oranı ise toplam tarım ürünleri su 

buharlaştırması içerisinde yüzde 1,4 seviyesindedir. Bu ürünlerin yetişme sürecinde 

ihtiyaç duydukları suyun, tarım ürünleri toplam sulaması içerisindeki payı ise yüzde 

2’ler düzeyindedir.  

Söz konusu araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu da; 1 litre biyoyakıtın 

üretilmesi için yaklaşık 2.500 litre suyun tarımsal üretimde buharlaştığı ve 820 litre 

tatlı suyun ise ürünün yetiştirilme sürecinde kullanıldığıdır.151 

                                                 
149 İngilizce literatürde “evapotranspiration” olarak yer alan terim, toprak ve tarımsal ürünlerin terleme 
yoluyla yer yüzeyinden atmosfere doğru yapmış oldukları su aktarım sürecini ifade etmek için 
kullanılmaktadır.  
150 De Fratiture at al, 2008:71. 
151 De Fratiture at al, 2008:71. 
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Tablo 3.5. Ülkelerin Biyoyakıt Hammaddesi Ürünlerinin Su Tüketim Miktarları 
 

Ülkeler Ürünler Buharlaştırdığı 
Su Miktarı 

(km3) 

Tarım Ürünleri 
Buharlaştırması 
İçindeki Payı 

(yüzde) 

Sulamada 
Kullanılan 
Su Miktarı 

(km3) 

Tarım Ürünleri 
Toplam Sulaması 
İçindeki Payı 

(yüzde) 

Brezilya Şeker Kamışı 46,02 10,7 1,31 3,5 

ABD Mısır 22,39 4,0 5,44 2,7 

Kanada Buğday 1,07 1,1 0,08 1,4 

Almanya Buğday 0,36 1,2 - 0,0 

Fransa Şeker Pancarı 0,90 1,8 - 0,0 

İtalya Buğday 0,60 1,7 - 0,0 

İspanya Buğday 1,31 2,3 - 0,0 

İsveç Buğday 0,34 1,6 - 0,0 

İngiltere Şeker Pancarı 0,44 2,5 - 0,0 

Çin Mısır 14,35 1,5 9,43 2,2 

Hindistan Şeker Kamışı 5,33 0,5 6,48 1,2 

Tayland Şeker Kamışı 1,39 0,8 1,55 1,9 

Endonezya Şeker Kamışı 0,64 0,3 0,91 1,2 

G.Afrika Şeker Kamışı 0,94 2,8 1,08 9,8 

Diğer Ülk.  1,92  4,32  

Dünya  98,00 1,4 30,60 2,0 
Kaynak: De Fraiture at al, 2008:72. 
Not: Kaynak eserde ülke özelinde sadece biyoetanol verileri bulunduğu ve biyodizel üretimi görece 
düşük olduğu için, biyodizel hammaddesi olan tarım ürünlerinin su tüketimlerine bu çalışmada yer 
verilmemiştir. 

De Fratiture ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına benzer 

bir çalışma da Pimentel tarafından gerçekleştirilmiştir. Pimentel’in hesaplamalarına 

göre, tüketilen suyun büyük bir oranı tarım ürününün yetiştirilmesinde harcanmak 

üzere, 1 litre biyoetanolün üretilmesi için 1.700 litre su kullanılmakta ve dönüşüm 

tesislerinde gerçekleştirilen fermantasyon işlemi sonucunda 45 litre zararlı atık su 

çevreye atılmaktadır.152 Bu rakamlar, biyoyakıt üretiminde kullanılan tarım 

ürünlerinin su ihtiyacının yüksek olduğunu ve biyoyakıt sektörünün artan hammadde 

talebinin su kıtlığı tehdidi yarattığını göstermektedir. 

                                                 
152 Pimentel, 2008:1016. 
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Son olarak, biyoyakıt dönüşüm sürecinde kullanılan fazla miktarda su da 

diğer önemli bir sorunu oluşturmaktadır. Biyoetanol üretim sürecinde (distilasyon 

tesislerinde) ürünlerin yıkanması ile buharlaştırarak kurutma safhalarında su 

harcanmakta, bu ise zaten kıt olan su kaynaklarının tükenmesine yol açmaktadır.153 

3.2.4. Biyolojik Çeşitliliğe Etkisi 

Biyolojik çeşitlilik terimi, tüm canlı organizmalar ve bu organizmaların 

yaşam alanlarının çeşitliliğini, birbirleri ve yaşadıkları ortamlarla olan ilişkilerini 

tanımlamak üzere kullanılmakla birlikte, genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem 

çeşitliliğini de kapsamaktadır.154 Toplumların ekolojik, kültürel ve manevi 

zenginlikleri açısından çok büyük önem taşıyan biyolojik çeşitlilik, doğal 

kaynakların kirletilmesi ve yok edilmesinden dolayı zarar görmektedir. Orman 

alanlarının, ovaların ve meraların tarlaya dönüştürülmesi, aşırı otlatma, tarım 

arazilerinde yoğun gübre ve ilaç kullanımı ile modern çeşitlerin marjinal alanlarda 

denenmesi gibi tarımsal faaliyetler biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açan 

faktörlerin başında gelmektedir.155 Dünya genelinde biyolojik çeşitliliğin tarımsal 

faaliyetler sonucunda azalması, günümüzde insanlığın karşılaştığı en ciddi çevresel 

tehditlerden biri olarak yorumlanmaktadır. 

Biyoyakıtlar ile biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişki iki açıdan 

değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi, biyoyakıt sektörünün ihtiyaç duyduğu 

tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için artan oranda ve yoğun bir şekilde arazi 

kullanımının doğal yaşamı tehdit eder hale gelmesidir.  

Yapılan hesaplamalara göre, dünya çapında yıllık 15 milyon hektar ormanlık 

alan yok olmakta ve bu miktarın yüzde 86’sını ise tarım alanlarına dönüşerek yok 

olan orman alanları oluşturmaktadır.156 Bunun yanında, biyoyakıt üretiminin tarımsal 

hammadde ihtiyacı noktasındaki baskılar ormanlık alanların, çayır-çimen, otlak gibi 

mera alanlarının tarım arazilerine dönüşmesini tetiklemektedir. Az gelişmiş ve hassas 

                                                 
153 FAO, 2008a:64. 
154 DHKD, 2009. 
155 TAGEM, 2003:6-7. 
156 Windstream, 2007. 
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alanlardan oluşan ormanların, ovaların ve meraların tarım arazilerine dönüştürülmesi 

bu alanlarda yaşayan çok sayıda farklı türün doğal yaşam ortamlarını kaybetmesine 

neden olmaktadır. Bununla birlikte, tarım arazilerine dönüştürülen alanlarda modern 

tarım uygulamaları kapsamında yoğun gübre ve zirai ilaç kullanımı, bitki ve hayvan 

türlerinin zarar görmesine yol açarak bunların yok olmasını hızlandırmaktadır.157 

Orman alanlarının, ovaların ve meraların biyoyakıt üretim amaçlı tarım 

arazilerine dönüştürüldüğü örneklerin başında Brezilya, Endonezya ve Malezya gibi 

tropik bölge ülkeleri ile ABD gelmektedir. Bu ülkelerden Brezilya biyoetanol 

üretimine hammadde temin etmek üzere, “cerrado”158 diye adlandırılan geniş savan 

alanlarında şeker kamışı üretimini hızlandırmıştır. Ülkedeki toplam ekim alanlarının 

yüzde 10’unu oluşturan şeker kamışı ekim alanlarının 5,6 milyon hektara 

ulaşmasında, cerrado bitki örtüsü alanlarının yok edilerek yerine şeker kamışı 

üretiminin yapılmasının payı büyüktür. Üzerinde büyük miktarda farklı bitki ve 

hayvan türlerinin yaşadığı cerrado alanlarının şeker kamışı üretimine 

dönüştürülmesiyle yıllık yaklaşık 2,2-3,0 milyon hektarlık doğal yaşam ortamının 

yok olduğu hesaplanmaktadır.159      

Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde ise geniş tropik ormanlık alanların yok 

edilerek yerlerine biyodizel üretiminde hammadde olarak kullanılmak üzere palm 

yağı ekiminin yapıldığı gözlenmektedir. Dünyada üretilen palm yağının yüzde 

86’sını üreten bu iki ülke çok geniş bir alanda palm yağı üretimi yapmakta ve her 

geçen gün üretim alanlarını artırmaktadır. Biyoyakıt sektörünün hammadde talebinin 

baskısıyla ormanlık alanların palm yağı ekimi için yok edildiği bu ülkelerde palm 

yağı üretimi, ormanlık alanların yok olmasına yıllık yüzde 1,5 oranında katkı 

yapmaktadır.160 Neticede palm yağı, bu ülkelerdeki ormanlık alanlarda barınan çeşitli 

bitki ve hayvan türlerinin kendi doğal yaşam ortamlarını kaybetmelerine ve ciddi 

boyutta zarar görmelerine neden olmaktadır. Tüm bunlara ilaveten, yüksek miktarda 

karbon tutan söz konusu tropik ormanlık alanların palm yağı ekimine 

                                                 
157 Groom at al, 2008:603. 
158 Tropik ağaçlardan kuru alanlara kadar uzanan ve özellikle çok geniş çayırlardan oluşan savan 
alanları Brezilya'nın büyük bir kısmını kaplamış olup, bu geniş bitki örtüsüne cerrado denilmektedir. 
159 Naylor at al, 2007:39. 
160 Fargione at al, 2008:1236. 
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dönüştürülmesi, atmosferdeki karbon oranını artırdığından, kendi doğal ortamlarında 

yaşamaları gereken canlıları olumsuz etkilemektedir.161 

Biyoyakıtlar ile biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişkinin diğer bir boyutunu tek 

tiplilik sorunu oluşturmaktadır. Ormanlık alanların, ovaların ve meraların yok 

edilmesinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkisinin yanında, geniş tarım 

alanlarında yıllar boyunca ürün deseni değiştirilmeksizin hep aynı ürünün 

yetiştirilmesi de biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açmaktadır. Mısır, şeker kamışı, 

palm yağı, buğday, şeker pancarı, kanola gibi farklı hammaddeler kullanılarak 

biyoyakıt üretimi gerçekleştirilebilirken, genelde ülkeler belirledikleri tek bir tarım 

ürünü üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Biyoyakıt sektörünün hammadde talebi arttıkça 

ülkeler iklim koşullarının elverişli olduğu ve önceden alışılagelmiş olan bir çeşit 

tarım ürününü yetiştirmeye devam etmekte ve bu ürünün ekim alanlarını da 

artırmaktadırlar.   

Biyoetanol üretimini mısır hammaddesiyle yapan ABD’deki mısır ekim 

alanlarının 2007 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 38 milyon hektara 

çıkması, tarımsal çevrede oluşan tek tipliliğe güzel bir örnektir. 1944 yılından beri en 

büyük mısır ekim alanına ulaşan ABD’de görülen bu mısır ekim alanı artışında ova 

ve mera gibi yeni alanların tarımsal üretime açılmasının yanında, soya fasulyesi başta 

olmak üzere diğer ürünlerden vazgeçilip yerlerine mısır üretiminin yapılmasının da 

payı büyüktür.162 Biyoyakıt sektörünün ivmelendirdiği bu tek tiplilik sorununa 

Brezilya’daki yoğun şeker kamışı ekimi, Malezya ve Endonezya gibi Pasifik 

ülkelerindeki palm yağı yetiştirilmesi ve AB ülkelerinde geniş alanları kapsayan 

kanola üretimi diğer çarpıcı örneklerdir.163 Tüm bunlar, ülkelerin biyoyakıt üretimi 

için ağırlıklı olarak belirli bir tarım ürününü yetiştirdiklerini ve bunun sonucunda 

tarım sektöründe “mono-kültür” diye adlandırılan tek tiplilik sorununun ortaya 

çıktığını göstermekte ve biyoyakıt üretiminin biyolojik çeşitliliğe olan olumsuz 

etkilerini gözler önüne sermektedir.164 

                                                 
161 Groom at al, 2008:603-607. 
162 Naylor at al, 2007:35. 
163 Dillon at al, 2008:52. 
164 IIASA, 2009:33. 
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Nelson ve Robertson tarafından 2008 yılında yapılan bir çalışma ise; 

biyoyakıt sektörünün tarım ürünlerine yönelik hammadde talebinin baskısıyla artan 

tarım ürünleri fiyatlarının, arazi kullanımı ve yoğun tarımsal faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını göstermiştir. Söz konusu çalışmada, 

biyoyakıt sektörüne hammadde sağlamak için tarımsal alanların genişletilmesinin ve 

bu alanlarda yoğun tarımsal faaliyetlerin yapılmasının biyolojik çeşitliliğe zarar 

verdiği ortaya konulmuştur.165 

Tüm bu gelişmeler, artan oranda ve bilinçsizce üretilen biyoyakıtların, birçok 

canlının doğal yaşam ortamının yok olmasını hızlandırmasının yanı sıra önemli bir 

çevresel problem olan tek tiplilik sorununa yol açtığı ve sonuç itibarıyla biyolojik 

çeşitliliğe zarar verdiğini göstermektedir.  

3.3. Çiftçi Gelirlerine ve Kırsal Kalkınmaya Yansıması 

Biyoyakıtların tarım sektörünü olumlu yönde etkilediği tartışmasız tek alan, 

tarım sektörünün istihdam kapasitesinin büyümesine ve artan ürün fiyatlarının da 

etkisiyle çiftçi gelirlerinin artmasına katkıda bulunmasıdır. Bunun yanında, birçok 

biyoyakıt üretim tesisinin ulaştırma maliyetlerini de azaltmak için tarım alanlarına 

yakın yerlerde kurulması, kırsal kesimde yaşayan insanlara yeni istihdam olanakları 

sağladığından tarım dışı istihdamı da artırmaktadır. Biyoyakıt sektörünün tarımsal 

hammadde talebi, bir yandan çiftçi gelirlerinin artmasına katkıda bulunmakta, diğer 

yandan tarım istihdamı ve biyoyakıt tesislerinde tarım-dışı istihdam olanakları 

yaratarak kırsal kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Birçok ülkenin biyoyakıt politikalarının arkasında yatan amaçlardan biri 

tarım sektöründe istihdamın ve gelirin artırılarak kırsal kalkınmanın sağlanmasıdır. 

Son yıllarda gerçekleştirilen yüksek miktarda üretimle bu hedefin 

gerçekleştirilmesinde büyük mesafe kat edilmiştir. Bu noktada göze çarpan birinci 

husus; biyoyakıt sektörünün, üretimde ön sıralarda olan ülkelerde yaratmış olduğu 

kayda değer istihdam rakamlarıdır. Worldwatch Enstitüsü tarafından 2008 yılında 

yayınlanan bir rapora göre, Brezilya’da 500 bin insan, ABD’de 200 bin insan 

                                                 
165 Nelson and Robertson, 2008:528. 
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biyoyakıt sektöründe istihdam edilmektedir.166 Bu rakamlar biyoyakıt sektörünün 

yaratmış olduğu istihdamın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Dahası, 

biyoyakıt üretimi, hem tarım sektöründe hem de biyoyakıt üretim tesislerinde ilave 

istihdam ve gelir sağlayarak ekonomik büyümeye de katkı yapmaktadır.167    

Yayınlanan birçok çalışmada, ülkelerin belirlemiş oldukları biyoyakıt politika 

hedeflerinin tarımsal istihdama ve çiftçi gelirlerine olumlu katkılar yapacağı tahmin 

edilmektedir.168 2008 yılında Gohin tarafından yapılan bir çalışmada, AB’nin 

biyoyakıt politikalarının tarım sektörüne etkileri 2015 yılı yansımalarıyla analiz 

edilmiştir. Genel denge analizinin169 kullanıldığı söz konusu çalışmaya göre, AB 

biyoyakıt politikalarının 43 bin kişiye yeni istihdam sağlayacağı ve çiftçi gelirlerini 

yüzde 3,8 oranında, bir başka ifadeyle 3,3 milyar euro artıracağı hesaplanmıştır.170  

2007 yılında Walsh ve arkadaşları tarafından yapılan bir diğer çalışmaya göre 

ise, 2025 yılında ABD’de ulaştırma sektöründe biyoyakıtların yüzde 25 oranında 

kullanılması durumunda, üretimden kaynaklanan net tarımsal gelirlerin 2025 yılında 

35 milyar dolar artacağı hesaplanmıştır. Çiftçi gelirlerinde meydana gelecek artışın 

çoğunlukla biyoyakıt üretim politikalarının etkisiyle artan ürün fiyatlarından 

kaynaklanacağı da söz konusu çalışmada belirtilmiştir.171     

Ayrıca Worldwatch Ensititüsü’nün raporunda, uygulanacak olan biyoyakıt 

programlarıyla Fransa’nın 2010 yılında 25 bin ilave istihdam sağlayacağı, maniok ve 

şeker kamışını biyoetanol üretiminde kullanan Nijerya’da 200 bin insanın biyoyakıt 

sektöründe çalıştırılacağı, Çin’de uzun dönemde 9 milyon kişiye istihdam 

yaratılacağı ve palm yağını biyodizel üretiminde kullanan Endonezya ve Malezya 

gibi Pasifik ülkelerinde 500 bin insanın biyoyakıt sektöründe istihdam edileceği 

tahmin edilmektedir.172 Son olarak raporda 2030 yılında biyoyakıt sektörünün 

                                                 
166 Worldwatch Institute, 2008:119. 
167 Pingali at al, 2008:509. 
168 Parcell and Westhoff, 2006:381. 
169 Ekonominin tüm kesimleri ile ekonomik birimlerin ürettiği mal ve hizmetlerin arz, talep ve 
fiyatlarının birbiriyle tutarlı olması amacıyla ekonomideki tüm sektörler arasındaki fiyat-miktar ve 
girdi-çıktı ilişkilerinin dikkate alınarak yapıldığı çözümlemeye genel denge analizi denilmektedir. 
170 Gohin, 2008:638. 
171 Walsh at al, 2007:371. 
172 Worldwatch Institute, 2008:119. 
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dolaylı ve dolaysız olmak üzere toplam 12 milyon insanı istihdam edebilecek 

kapasiteye ulaşacağı öngörülmektedir.173 

Tüm bunlar göstermektedir ki, şu an hâlihazırda birçok insan dolaylı ve 

dolaysız olarak biyoyakıt üretimine hizmet etmektedir. Tarımsal üretimi yapan 

çiftçiler, ürünün biyoyakıt üretim tesislerine taşınmasında çalışanlar, biyoyakıt 

tesisinde çalışan işçiler, elde edilen biyoyakıtın istasyonlara dağıtımında ve 

istasyonlardan satışında çalışanlar olmak üzere biyoyakıt sektörü farklı kademelerde 

istihdam ve gelir sağlamaktadır.  

Görünen o ki, birçok ülkenin biyoyakıt politika hedeflerini yakalama 

doğrultusundaki girişimleri, biyoyakıt üretimini önümüzdeki yıllarda da artırmaya 

devam edecektir. Bu gelişmelerden, üretim ve istihdam kapasitesi büyüyecek olan 

tarım sektörü de olumlu etkilenecektir. Ayrıca, biyoyakıt sektörünün artan 

hammadde talebinin yükseltmiş olduğu ürün fiyatları ve üretimde meydana gelecek 

artışlardan dolayı biyoyakıt sektörünün çiftçi gelirlerini artıracağı tahmin 

edilmektedir. Son olarak, tarım sektöründe istihdamın ve çiftçi gelirlerinin 

artırılmasının yanı sıra, kurulacak olan yeni biyoyakıt üretim tesislerinin kırsal 

kesimde ilave istihdam ve gelir olanakları sunacak olmasının, kırsal kalkınmanın 

sağlanmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

                                                 
173 Worldwatch Institute, 2008:128. 
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4. TÜRKİYE’DE BİYOYAKITLARIN ORTAYA ÇIKIŞI, MEVZUATI VE 

SEKTÖR YAPISI 

4.1. Biyoyakıtların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

Biyoyakıtlar ülkemizde ilk defa 1931 yılında Ankara’da gerçekleştirilen 

Birinci Ziraat Kongresi’nde ele alınmıştır. Ana amacı, “An’anevi Ziraattan Rasyonel 

Ziraata” olan söz konusu Kongrede, ülkemizin tarımsal üretiminin nitelik ve nicelik 

olarak arttırılması, dünya piyasalarında rekabet gücünün iyileştirilerek tarımsal 

ihracatımızın yükseltilmesi en önemli hedef olarak belirlenmiştir (Bkz. Kutu 4.1). 

Kutu 4.1. Birinci Ziraat Kongresi Ana Amacı ve Hedefleri 

 
Gayemiz: An’anevi Ziraattan Rasyonel Ziraata 
 

“…yerli mallarımızın mıktarını çoğaltmağı, cinslerini metanet, zerafet, 
nefaset, itibarile yabancı mümasil mallar derecesine getirmeği ve fiatlarını 
ucuzlatmağı en mühim gayelerinden biri olarak kabul etmiştir.” 
 
Kaynak: MİTC, 1931:IV-VII. 

Yaklaşık 50 alt bölümden oluşan Kongre’ye ait ihtisas raporlarında; 

ülkemizde yetişen çeşitli tarım ürünlerine ilişkin detaylı değerlendirmeler yapılmış, 

hayvancılık, sulama, ağaçlandırma, toprak işleme, tarımsal alet ve makineler, 

kooperatifler, istatistikler ve kredilere ilişkin ülkemizin mevcut durumu ve yapılması 

gerekenler ortaya konulmuştur. Bu başlıklardan biri olan, “Ziraat Aletleri” 

bölümünde, tarım ürünleri üretiminin arttırılmasında tarımsal alet ve makinelerin 

önemine değinilmiş, söz konusu makineleri ve bu makinelerde kullanılan yakıtı ithal 

etmek yerine yerel kaynaklarla üretilmesinin faydalarından bahsedilmiştir.174  

Tüm bunlar göstermektedir ki, o zaman ki adı biyoyakıt olmasa da ülkemizde 

ilk defa Birinci Ziraat Kongresi’nde, yerel kaynaklar kullanılarak elde edilecek 

yakıtın milli ekonomimiz açısından çok faydalı olduğu vurgulanmış ve biyoyakıt 

üretiminin önemi çeşitli boyutlarıyla birlikte ele alınmıştır (Bkz. Kutu 4.2). 

                                                 
174 MİTC, 1931:1313-1350. 
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 Kutu 4.2. Birinci Ziraat Kongresi Ziraat Aletleri Bölümü 
 

Memleketimizde yekûnu büyük bir miktara varan traktör vardır. Bunların 
daha kârlı bir şekilde iş görmeleri için petrol ve benzine nazaran daha ucuz olan 
mazot, odun kömürü, ispirto, gibi maddelerle işletilmesinin tercihi lâzımdır. Bu 
şekilde dahilde bulunan millî maddelerin istimali de kabil olur. 

 
 Ziraat ve sanayi ile Ordu vesaiti muharrikesinin bir harp vukuunda dahilden 
ucuzca istihsal ve tedariki kabil olan maddelerle işletilmeleri için alınacak tedbirler 
mühim bir memleket müdafaası meselesi halinde şimdiden düşünülmelidir. 
 
Kaynak: MİTC, 1931:1347. 

Buna ilaveten, Atatürk’ün de talimatıyla dönemin milletvekilleri ve ilgili 

kurumların yetkililerinin 1934 yılında imzaladığı belge, Türkiye’de biyoyakıtlara 

ilişkin ilk resmi belge olması açısından önemlidir.175 Şekil 4.1.’de yer alan söz 

konusu belge, Atatürk Orman Çiftliğinde (AOÇ) “Bitkisel Yağların Tarım 

Traktörlerinde Kullanımı” isimli çalışmanın devlet eliyle başlatıldığını 

göstermektedir. 

Kutu 4.3. Biyoyakıtlara İlişkin İlk Resmi Belge 

   
Kaynak: ALBİYOBİR, 2009. 

                                                 
175 Tunalıoğlu ve Afacan, 2007:12. 
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Bahse konu çalışma ile, AOÇ’de tarımsal üretimde faaliyet gösteren 

traktörlerde bitkisel yağların yakıt olarak kullanımı sağlanmıştır. Böylece, o zamanki 

adı bitkisel yağ da olsa, biyodizelin araç motorlarında kullanımı gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu resmi belge ve bu alandaki çalışmalar, Türkiye’de kullanılan ilk 

biyoyakıt çeşidinin biyodizel olduğunu göstermektedir.  

Diğer yandan, ülkemizde biyoetanol konusundaki gelişmelerin başlangıç 

tarihi olarak, 1936 yılında hazırlanan İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nı göstermek 

mümkündür. Atatürk’ün talimatıyla İktisat Vekâleti Sanayi Tetkik Heyeti tarafından 

hazırlanan söz konusu Plan 9 ana bölüm üzerine inşa edilmiş olup, ülkenin ekonomi 

politikası da Devletçilik prensibine dayandırılmıştır. Bu ana başlıklardan “VII. 

Kimya Sanayi” kısmında yer alan “23. Sentetik Benzin Sanayi” bölümünde, ithal 

edilen benzin ve diğer fosil yakıtların ülke kaynakları kullanılarak elde edilmesinin 

önemine değinilmiştir.176 

Kutu 4.4. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı, Sentetik Benzin Sanayi Bölümü 
 
23 – Sentetik Benzin Sanayi 
 

Memleketimizde ihtiyacımızı karşılayacak miktarda petrol bulunmasına 
intizaren benzin ihtiyacımız aşağıdaki şekillerde temin olunabilir: 

 
1. Benzini olduğu gibi hariçten getirmek. 
2. Hariçten ham petrol getirip memlekette bir Crackraffinerie’de taktir etmek. 
3. Dahildeki iptidaî maddelerden sentetik benzin yapmak. 
 
Birinci şeklin memleket sanayi ile ilgisi yoktur. “Crackraffinerie” işi de ayrıca 

tetkik edildiğinden burada yalnız “synthetik carburant” mevzu arzedilecektir. 
 
İhtiyacımızı karşılayacak miktarda sentetik carburant istihsali için bahse mevzu 

olan usuller şunlardır: 
 
1. Taş kömürü, linyit veya bitümlü şistlerden elde edilen katranların cracking’i. 
2. Kok veya linyitten (briket) CO + 2 H2 mahlûtu elde edilerek bu mahlûtun 

mürekkiplerinin yekdiğerine teamül ettirilmesi ve hasıl olan karbürlerin 
taktir ve cracking’i (Fisher-Tropsch usulü). 

3. Kömür veya linyitin doğrudan doğruya hydrogenation’u. 
4. Ağır yağ veyahut katran hydrogenation’u. 

 
Kaynak: İktisat Vekâleti, 1936:259.  
                                                 
176 İktisat Vekâleti, 1936:259-268. 



BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

 

………………...102 

Ancak, Atatürk’ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi gibi 

hadiseler planın uygulanmasına olumsuz yönde etki yapmıştır. Yaşanan bu olumsuz 

gelişmelere rağmen, 1942 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan benzinin 

yüzde 20 oranında biyoetanolle harmanlanarak kullanılması sağlanmıştır. İlerleyen 

yıllarda Tekel ve Türkiye Şeker Fabrikaları gibi kamu iktisadi teşebbüsleri, 

biyoyakıtlar konusunda çeşitli proje ve girişimler başlatsa da, bu çalışmalardan pek 

bir sonuç alınamamıştır. Sonuç itibarıyla, Türkiye’de biyoyakıtlar konusundaki 

gelişmeler uzun yıllar boyunca sadece bilimsel çalışmalarla sınırlı kalmıştır.177  

2000’li yılların başında dünyada yaşanan gelişmelere paralel bir şekilde, 

biyoyakıtlar Türkiye’de ilgili kuruluşlar tarafından tekrar ele alınmaya başlanmıştır. 

Çeşitli üniversitelerde yapılan çalışmaların yanı sıra, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Tütün Alkol Piyasası 

Düzenleme Kurumu (TAPDK), Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) 

ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Türkşeker) gibi 

konuyla ilgili kurumların biyoyakıtlarla ilgilenmesi, özel sektör girişimlerini de 

harekete geçirmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurum 

ve kuruluşların da katkılarıyla 2005 yılında hazırlanan Türkiye Biyoyakıt (Biyodizel- 

Biyoetanol) Raporu ile ülkemizin biyoyakıtlar konusundaki yol haritası çizilmeye 

çalışılmıştır. Ancak söz konusu rapor siyasi irade tarafından yeterli ölçüde 

sahiplenilmemiş ve kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Bu durum raporun hayata 

geçirilememesine neden olurken, uygulamaya yönelik faaliyetlerde özel sektörün 

devlet tarafından yönlendirilmesini olumsuz etkilemiştir. Sonuç itibarıyla, ülkemizde 

biyoyakıt üretimi ve kullanımı bir plan-program çerçevesinde gerçekleştirilmemiş, 

sektördeki üretim tesisleri gelişigüzel, birbirlerinden bağımsız ve başıboş bir şekilde 

faaliyetlerine başlamışlardır. 

Gıda sanayi endüstrisinde yer alan bitkisel yağ üretim fabrikalarının biyodizel 

üretim tesisine dönüşümlerinin kolay ve çok düşük maliyetli olmasının yanında, bu 

fabrikaların mevcut atıl kapasitelerinin değerlendirilmesinde biyodizel üretiminin bir 

                                                 
177 İşler ve Karaosmanoğlu, 2007:130. 



4. TÜRKİYE’DE BİYOYAKITLARIN ORTAYA ÇIKIŞI, MEVZUATI 
VE SEKTÖR YAPISI 

 

103………..

fırsat olarak görülmesi de çok sayıda biyodizel üretim işletmesinin kurulmasını 

sağlamıştır. Diğer yandan, biyoetanol üretim tesislerinin görece daha ileri teknolojiye 

ihtiyaç duyması, az sayıda biyoetanol üretim tesisinin kurulmasına yol açmıştır.  

Türkiye’de kurulan biyodizel ve biyoetanol üretim tesislerine rağmen, 

biyoyakıt sektörünün üretim ve tüketim rakamlarının çok düşük düzeyde seyrettiği 

görülmektedir. Ülkemizde biyoyakıtlar için zorunlu bir harmanlama oranının 

belirlenmemesi bu durumun arkasında yatan en büyük nedendir. Yasal 

düzenlemelerin zamanında yapılmaması ve sektörü canlandıracak destekleme 

mekanizmalarının faaliyete geçirilememesi biyoyakıt sektörünün gelişimini olumsuz 

yönde etkilemiştir. Öyle ki, büyük beklentilerle piyasaya giren birçok biyodizel ve 

biyoetanol üretim tesisi şu an için atıl durumda bulunmaktadır. 

4.2. Biyoyakıt Mevzuatı ve Uygulamaları 

Biyoyakıtlar ilk defa 20.12.2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile yasal altyapıya kavuşmuştur. Söz 

konusu Kanun’un 2’inci maddesinin 7’nci fıkrasında akaryakıtla harmanlanan 

ürünler arasında biyoetanol ve biyodizel yer almıştır.178 Ayrıca, bahse konu maddede 

yerli tarım ürünlerinden denatüre olarak üretilen ürünler ile biyodizel, diğer 

akaryakıtla harmanlanan ürünlerden farklı olarak akaryakıt ile eşdeğer vergiden muaf 

tutulmuştur. Bu hususun daha detaylı ele alındığı 9’uncu maddede, Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre akaryakıtla harmanlanan 

ürünlerin akaryakıt ile eşdeğer vergiye tabi olacağı ifade edilirken, yerli tarım 

ürünlerinden elde edilen ve akaryakıtla harmanlanan ürünlerin bu durumun dışında 

olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte, Kanun’un 2’nci maddesinin 5’inci 

fıkrasında akaryakıt ürünleri açıklanırken, EPDK tarafından belirlenecek diğer 

ürünlerin de akaryakıt olarak tanımlanabilineceği belirtilmiştir.  

Bu çerçevede, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun ikincil mevzuatı 

niteliğinde olan ve 07.06.2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında 

                                                 
178 Kanun’da biyoetanol yerine etanol, biyodizel yerine biodizel kelimesi kullanılmıştır. 
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biyodizel, akaryakıt tanımlaması içerisinde yerini almıştır. Buna ilaveten, söz konusu 

Yönetmelik ile biyoyakıtların ithalatı, dağıtımı, taşınması ve son kullanıcıya satış 

işlemlerinin hepsi lisans kapsamına alınmıştır. Ayrıca, 10.09.2004 tarihli ve 25579 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin (h) bendinde, akaryakıt 

tanımlaması içerisinde biyodizele yer verilmiştir. Bahse konu Yönetmelik’in 8’inci 

maddesi ile biyodizel (otobiodizel) de akaryakıtla harmanlanan ürünler arasında 

belirtilmiştir.179 Bu madde ile biyodizel ve biyoetanolün fosil yakıtlarla harmanlama 

işleminin nasıl, nerede ve kimler tarafından yapılacağı açıklanmıştır.  

Ülke içerisinde üretilen biyoyakıtların standartlara uygun olması için atılan 

ilk adım, EİE tarafından 2003 yılında hazırlanan Biyodizel Standartları olmuştur. 

Isıtma amaçlı kullanılacak biyodizel ve otomobil motorlarında motorinle 

harmanlanarak kullanılacak biyodizel için ayrı ayrı hazırlanan standartlar, TSE 

tarafından 2005 yılında kabul edilmiştir. Bu çalışmanın ilgi alanına giren ve 

13.10.2005 tarihinde TS EN 14214 standart numarası ile yayımlanan, Otomotiv 

Yakıtları-Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME/Biyodizel)-Dizel Motorlar İçin-Özellikler 

ve Deney Yöntemleri Standardı, ile otomobil motorlarında motorinle harmanlanacak 

biyodizele ilişkin kriterler belirlenmiştir. Söz konusu Standard, 19.02.2009 tarihinde 

TS EN 14214/AC, 29.06.2010 tarihinde TS EN 14214 ve en son 02.03.2010 tarihinde 

TS EN 14214+A1 şeklinde güncellenerek tekrar yayımlanmıştır.180 Öte yandan, TSE 

tarafından 06.12.2007 tarihinde yayımlanan TS 13314 Standardı ile, otomotiv yakıtı 

veya ısıtma yakıtı olarak kullanılacak biyodizel üretimi ve satışı yapan işletmelerin 

yönetim, depolama, personel ve kurumsal yapılarıyla ilgili genel kurallar 

belirlenmiştir.181  

EPDK’nın Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ ve Baz Yağlara 

İlişkin 21.04.2005 tarihli ve 478 numaralı Kurul Kararı’nda; 3824.90.99.90.58 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralı maddenin, yurt içinde akaryakıt 

olarak piyasaya biodizel adıyla sunulabileceği belirtilmiştir. 2005 yılı Ekim ayında 
                                                 
179 Yönetmelik’in 8’inci maddesinde motorinle harmanlanacak biyodizel, otobiodizel olarak 
kullanılmıştır. 
180 TSE, 2009a. 
181 TSE, 2009b. 
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TSE’nin TS EN 14214 Standardı’nı yayımlamasının hemen ardından, EPDK da 

gerekli adımları atarak piyasaya sunulacak biyodizel yakıtıyla ilgili yeni bir 

düzenleme hazırlamıştır. EPDK’nın 29.12.2005 tarihli ve 623/1 numaralı Kurul 

Kararı ile yayımlanan söz konusu düzenleme, 3824.90.99.90.58 GTİP numaralı 

maddenin “yakıtbiodizel”, 3824.90.99.90.54 GTİP numaralı maddenin ise 

“otobiodizel” isimleriyle piyasaya sunulmasını şart koşarak, biyodizelin kullanım 

alanlarına göre piyasada farklı isimlerde yer almasını sağlamıştır. Bu konu hakkında 

daha sonraki dönemlerde çıkan EPDK kararlarında da biyodizelle ilgili 

“yakıtbiodizel” ve “otobiodizel” ayrımına devam edilmiştir. Yurt içinde akaryakıt 

olarak piyasaya sunulabilecek biyodizellerle ilgili en güncel EPDK Kararı ise 

25.12.2008 tarihli ve 1908 numaralı Kurul Kararı’dır. Söz konusu Karar 

çerçevesinde; 3824.90.97.90.54 GTİP’li maddenin “otobiodizel” adıyla, 

3824.90.97.90.55 GTİP’li maddenin “yakıtbiodizel” adıyla akaryakıt olarak piyasaya 

sunulabileceği hükme bağlanmıştır.182   

Diğer yandan, 27.09.2005 tarihinde TSE tarafından onaylanan TS 3082 EN 

590 numaralı Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri 

Standardı ile otomotiv yakıtlarından kullanılan motorin yakıtına ilişkin özellikler ve 

deney yöntemleri belirlenmiş ve TS EN 14214 Standardı’na uygun biyodizelin en 

fazla yüzde 5 oranında motorin ile harmanlanabileceği belirtilmiştir. Bu Standard’ın 

yayımlanmasının ardından, EPDK tarafından hazırlanan Motorin Türlerinin Üretimi, 

Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik 

Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 1) 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’in 1’inci 

maddesinde, piyasaya arz edilen motorin türleri için TS 3082 EN 590 Standardı’na 

uygun olması zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle, yasal bir düzenleme ile 

biyodizelin motorinle en fazla yüzde 5 oranında harmanlanmasına izin verilmiştir. 

Öte yandan, 05.01.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Otobiodizel’in 

Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik 

Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:2) ile motor yakıtlarında kullanılmak üzere 

                                                 
182 EPDK, 2009a.                                                                                                                                                                    
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piyasaya arz edilen biyodizelin TS EN 14214 Standardı’na uygun olması zorunluluğu 

da getirilmiştir. Ayrıca, aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de Yakıtbiodizel’in 

Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik 

Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 3) yayımlanmış olup, bu Tebliğ ile piyasaya 

arz edilen yakıtbiodizelin TS EN 14213 Standardı’na uygun olması zorunluluğu 

getirilirken otobiodizel olarak piyasaya arz edilemeyeceği ve araç motorlarında 

kullanılamayacağı da belirtilmiştir.   

Biyodizel üretimi ve piyasaya sunumu ile ilgili olarak ülkemizde sorumlu 

kurum EPDK olarak belirlenmiştir. EPDK tarafından 05.01.2006 tarihinde 

yayımlanan 630/26 numaralı Kurul Kararı ile biyodizel üreticileri de işleme lisansı 

kapsamına dahil edilmiştir. Böylelikle, ülkemizde biyodizel üretmek isteyen 

işletmeler müracaatlarını EPDK’ya yaparak, söz konusu Kurum tarafından verilen 

biyodizel işleme lisansına sahip olmak koşuluyla üretim yapabilmektedirler. Bununla 

birlikte, ülkemizde atık bitkisel yağlardan biyodizel üretmek isteyen işletmelere, 

EPDK tarafından verilen “Biyodizel İşleme Lisansı” dışında, Çevre ve Orman 

Bakanlığınca verilen “Atık Yağ Toplama Lisansı” alma zorunluluğu getirilmiştir. 

19.04.2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde getirilen söz konusu Lisans, EİE ve 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) alınacak teknik 

uygunluk raporları çerçevesinde verilmektedir. 

Ayrıca, EPDK tarafından hazırlanan, 12.04.2006 tarihli ve 26137 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına 

İlişkin Yönetmelik çerçevesinde biyodizel de “ulusal marker”183 eklenecek akaryakıt 

türleri arasında yer almıştır.   

Biyodizel konusunda yaşanan bu gelişmelere paralel bir şekilde biyoetanolün 

akaryakıt ürünleriyle harmanlanması ile ilgili olarak da TSE tarafından bir standart 

hazırlanmıştır. Bu kapsamda, 29.04.2005 tarihinde yayımlanan TS EN 228 numaralı 

                                                 
183 Ulusal marker, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde 
üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta, ticari 
faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz  
kimyasal ürünü ifade eder. 
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Otomotiv Yakıtları-Kurşunsuz Benzin-Özellikler ve Deney Yöntemleri Standardı’na 

göre, en fazla yüzde 5 oranında olmak şartıyla benzinle biyoetanolün 

karıştırılmasının yolu açılmıştır.184, 185 Bu gelişmenin ardından, 05.01.2006 tarih ve 

26044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve 

Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği 

(Akaryakıt Seri No: 4) ile piyasaya arz edilen benzin türlerinin TS EN 228 

Standardı’na uygun olması zorunluluğu getirilerek, en fazla yüzde 5 oranında olmak 

üzere benzinle biyoetanolün harmanlanması yasal bir zemine oturtulmuştur.  

09.01.2002 tarihli ve 24635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 

4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 

Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım 

ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Tütün, Tütün Mamülleri ve 

Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Bahse konu Kanun’da 

biyoetanol ile ilgili bir hüküm yer almaz iken, alkol konusundaki bütün düzenlemeler 

Alkollü İçkiler Piyasası Dairesi Başkanlığı bünyesinde alkollü içkiler, etil alkol ve 

metil alkole yönelik olarak yapılmıştır.  

Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun 

kuruluş kanunu olan 4733 sayılı Kanun; zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara 

cevap veremediğinden, 15.04.2008 tarihli ve 26848 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 5752 sayılı Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 

Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin 

Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile değişikliğe uğramıştır. Başta kurumun isminin Tütün 

ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) olarak değiştirildiği söz konusu 

Kanun ile, bir etil alkol olan biyoetanole ilişkin düzenlemelerden sorumlu ayrı bir 

daire kurulmuştur. Bu Kanun çerçevesinde; etil alkolün üretimi, iç ve dış ticareti, 

                                                 
184 TSE, 2009c. 
185 23.01.2007, 09.03.2010 ve 13.07.2010 tarihlerinde tadil edilen TS EN 228 Standardı en son  TS 
EN 228/T1 numaralı haliyle 13.07.2010 tarihinden itibaren yürürlüktedir. 
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denatürasyonu,186 ambalajlanması, dağıtımı, üretimde kullanılması amacıyla elde 

bulundurulması, depolanması, geri kazanımı, işlemesi, üretim tesislerinin kurulması, 

üretim izni, proje tadilatı, kapatılması, her türlü devir işlemleri ve tüm bu işlemlerin 

teknik kontrolüne ilişkin çalışmaların yürütülmesiyle ilgili sorumlu kurum TAPDK 

olarak belirlenmiştir. Bu noktada, etil alkolün susuzlaştırılmasıyla elde edilen 

biyoetanolün üretimi için gerekli olan tesis kurma izni, üretim izni ve dağıtım yetki 

belgesi TAPDK tarafından hazırlanan tebliğ ve yönetmelikler çerçevesinde 

verilmektedir.187 

TAPDK tarafından henüz kurumun kuruluş kanununun değişmediği dönemde 

hazırlanan 06.06.2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve 

Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

biyoetanol ticaretine ilişkin hükümler içermektedir. Bunun yanı sıra, bu 

Yönetmelik’in hükümlerine dayanılarak hazırlanan 21.10.2004 tarihli ve 25620 sayılı 

Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ’inde araç motorlarında akaryakıt olarak 

kullanılacak yakıt biyoetanolü tanımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’in 4’üncü 

maddesinde, “yakıt biyoetanol; tarımsal ürünlerin, atık ve kalıntılarının, ormancılık, 

sanayi ve belediye atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarından elde 

edilen ve taşımacılıkta kullanılan yakıt” olarak tanımlanmış olup, 5’inci maddesinin 

(f) fıkrasında da biyoetanolün hangi şartlarda piyasaya arz edilebileceğine ilişkin 

hükümlere yer verilmiştir. Bunlara ilaveten,  05.09.2006 tarihli ve 26280 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Benzin Türlerine Harmanlama Amaçlı Yakıt 

Biyoetanolünün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ çerçevesinde yakıt biyoetanolünün 

denatürasyonu ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Biyoyakıtların akaryakıt olarak veya fosil yakıtlarla harmanlanarak 

kullanılmasına yönelik mevzuatın yanı sıra, daha önce bahsedilen standartların da 

yayımlanmasıyla, biyoyakıt sektörünün düzenli bir yapıya kavuşturulması sağlanmış 

ve üretimin kontrollü bir biçimde gerçekleşmesi noktasında önemli adımlar 

atılmıştır. Tüm bunların yanında, 22.04.2005 tarihli ve 25794 sayılı Resmi Gazete’de 
                                                 
186 Etil alkolün içine, içilmesini ve içki imalinde kullanılmasını önlemek amacıyla, renk ve/veya koku 
ve/veya tat veren, ancak girdi olarak kullanılacağı imalata zarar vermeyen maddelerden bir veya 
birkaçının katılması işlemidir. 
187 TAPDK, 2009a. 
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yayımlanan 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yerli tarım ürünlerinden 

elde edilmiş biyoetanolün benzinle harmanlanması durumunda; benzinden alınan 

Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV), en fazla yüzde 2 olmak üzere biyoetanol miktarının 

karışım miktarına oranı kadarki kısmı vergilendirmeden muaf tutulmuştur. Ayrıca, 

bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden yaklaşık 1 ay sonra 26.05.2005 tarih ve 

25826 sayılı Resmi Gazete’de söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulamasına 

ilişkin Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:8) yayımlanmıştır. Bu düzenleme 

ile, yerli kaynaklardan üretilme koşulu ile benzine en çok yüzde 2 oranında katılacak 

biyoetanol için ÖTV muafiyeti getirilirken, uygulamanın ne şekilde yapılacağına 

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili 

Tebliğ, biyoetanol sektörüne küçük de olsa verilen ilk mali desteği içermesi 

açısından son derece önemli düzenlemelerdir. 

Biyoyakıt sektörünün gelişimi için çok önemli adımların atıldığı 2003-2005 

döneminin ardından biyodizel sektörü 2006 yılındaki bir düzenleme ile sarsılmıştır. 

08.04.2006 tarihli ve 25794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5479 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim 

Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 

otomobil motorlarında motorinle harmanlanarak kullanılan biyodizele litrede 0,6498 

TL tutarında ÖTV getirilmiştir. Ancak bu uygulama çok uzun sürmemiştir. Bu 

uygulamadan tam 8 ay sonra, 08.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yerli tarım ürünlerinden üretilen 

biyodizelin motorinle harmanlanması durumunda motorinden alınan ÖTV, en fazla 

yüzde 2 olmak kaydıyla biyodizel miktarının karışım miktarına oranı nispetinde 

vergilendirmeden eksik tutulmuştur. Ancak bu düzenleme ile sadece yerli tarım 

ürünlerinden üretilen biyodizel için en fazla yüzde 2’lik ÖTV muafiyeti sağlanırken, 

bitkisel atık yağlardan üretilen biyodizel için herhangi bir vergi muafiyeti 

öngörülmemiştir.  

Diğer yandan, söz konusu düzenleme ile, EPDK tarafından biyodizel üretimi 

için verilen işleme lisansına sahip firmaların yerli tarım ürünlerinden elde ettikleri 

biyodizelin motorinle harmanlanması için rafinerici ve dağıtıcı firmalara 
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satışlarındaki ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir. Ayrıca, 2006/11202 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı’nın uygulanması ile ilgili usul ve esasların Maliye Bakanlığı 

sorumluluğunda olduğu da belirtilmiş olup, bu çerçevede Maliye Bakanlığının Özel 

Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:13) de 26.12.2006 tarihli ve 26388 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Bu bölümün başında belirtildiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunu’nda, biyoetanolün akaryakıtla harmanlanacak ürünler içerisinde 

tanımlanmasıyla biyoyakıtlar ilk defa bir yasal düzenlemede yer almıştır. Buna 

ilaveten, 02.05.2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı 

Enerji Verimliliği Kanunu ile de biyoyakıt kullanımının özendirilmesine imkân 

sağlanmıştır. Böylelikle, biyoyakıtlar ikinci kez bir kanun kapsamında 

değerlendirilmiştir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7’nci maddesinin (e) 

fıkrasında biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine 

ilişkin usûl ve esasların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe 

konulacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir. 

Atık yağlardan ve hammadde olarak yerli tarım ürünleri kullanılmayarak elde 

edilen biyodizel için ÖTV uygulaması ise artarak devam etmiştir. 02.11.2007 tarih ve 

26688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel 

Tüketim Vergisine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, yerli tarım ürünleri 

kullanılmadan elde edilen 3824.90.99.90.54 GTİP numaralı biyodizele 0,720 TL 

tutarında ÖTV uygulaması getirilmiştir. Bununla birlikte, 06.06.2008 tarihli ve 

26898 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı   Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile, atık yağlardan ve hammadde olarak yerli tarım 

ürünleri kullanılmadan elde edilen 3824.90.97.90.54 GTİP numaralı oto biyodizelin 

yanı sıra, 3824.90.97.90.55 GTİP numaralı yakıt biyodizel için 0,720 TL tutarında 

ÖTV getirilmiştir. Son olarak, 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3824.90.97.90.54 GTİP 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm
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numaralı oto biyodizele ve 3824.90.97.90.55 GTİP numaralı yakıt biyodizele 

uygulanan ÖTV 0,910 TL’ye yükseltilmiştir.   

Bu bölümde, 2003 yılında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile Türk 

mevzuatında yasal altyapısı oluşmaya başlayan biyoyakıtlara ilişkin hukuki 

düzenlemelerin tarihsel gelişimi 2010 yılı itibarıyla incelenmiş olup, biyoyakıtlarla 

ilgili mevzuat kronolojik sıralaması ve kapsamıyla birlikte EK 1.’de yer alan tabloda 

özetlenmiştir. 

4.3. Biyoyakıt Sektör Yapısı 

Türkiye’de 2005 yılında oluşmaya başlayan biyoyakıt sektörü çok kısa bir 

zaman zarfında büyümüş ve belirli bir düzeye ulaşmıştır. Sektörün kurulu üretim 

kapasitesi biyoetanol ve biyodizel dahil olmak üzere yıllık 1,2 milyar litreye yakın 

seviyededir. Gerek kurulum için gerekli olan teknoloji altyapısının daha kolay 

oluşturulması gerekse ülkemizdeki motorin kullanımının benzine oranla beş kat daha 

fazla olması gibi nedenlerden dolayı, biyoyakıt sektörünün mevcut üretim 

kapasitesinin yüzde 90’ı biyodizel üretimine yönelik olarak inşa edilmiştir. Biyoyakıt 

sektörünün yapısı incelendiğinde biyodizel üreticilerinin sayıca fazla ve ülkemizin 

çeşitli bölgelerine yayılmış vaziyette olduğu, biyoetanol üreticilerinin ise sayıca az 

ve sadece üç ilde bulunduğu görülmektedir. Bu durum, biyodizel sektöründe 

rekabetçi bir piyasa yapısının varlığına işaret ederken, sektörün ulaştırma ve dağıtım 

altyapısının daha güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Sayıca çok daha az olan 

biyoetanol üretim tesisleri, biyoetanol piyasasının oligopol bir biçimde şekillendiğini 

göstermektedir. 

4.3.1. Biyoetanol Piyasasında Faaliyet Gösteren Firmalar, Hammadde-Üretim-

Dağıtım 

Ülkemizde etil alkol üretim iznine sahip 9 tane üretici firma ve bu firmalara 

ait toplam 12 adet tesis bulunmaktadır. Bu firmalardan yalnızca 3 tanesi, etil alkolün 

susuzlaştırılmasıyla elde edilen biyoetanol için TAPDK’dan üretim izin belgesi 

almıştır. Biyoetanol üretim izni alma tarihine göre bu firmalar sırasıyla; Tarımsal 

Kimya Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (Tarkim), Tezkim Tarımsal Kimya İnş. San. 
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ve Tic. A.Ş. (Tezkim) ve Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’dir. Söz konusu bu firmalar 

aynı zamanda üretmiş oldukları biyoetanolü piyasaya arz etmek için TAPDK’dan 

dağıtım yetki belgesi de almışlardır. Öte yandan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye 

bağlı Eskişehir Şeker Fabrikası etil alkol için almış olduğu üretim izin belgesine 

biyoetanol ürününü de dahil ettirerek, deneme amaçlı biyoetanol üretimine 

başlamıştır. Ancak söz konusu Fabrika’nın, dağıtım yetki belgesi henüz biyoetanol 

ürününü kapsamamaktadır. Böylece, Eskişehir Şeker Fabrikası resmi olarak 

biyoetanol üreticisi konumunda bulunmakla birlikte dağıtım yetki belgesinde 

biyoetanol yer almadığından biyoetanolü piyasaya sürme yetkisini haiz değildir. 

TAPDK’dan etil alkol üretim izni alan firmalara ilişkin bilgiler EK 2.’de yer alan 

tabloda açıklanmıştır.  

 Ülkemizde biyoetanol üretimi ilk defa Tarkim tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu Firma, 2001 yılında Bursa’da başlatmış olduğu biyoetanol üretim tesisi 

yatırımını 2004 yılında tamamlayarak faaliyetlerine başlamıştır. Bunun yanı sıra 

Tarkim,  2005 yılı Eylül ayında TAPDK’dan üretim izni alarak, faaliyetlerini yasal 

zemine oturtmuştur. Biyoetanol üretim sürecinde hammadde olarak buğday ve 

mısırın kullanıldığı tesisin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 40 milyon litre 

civarındadır.188  

Türkiye’de kurulan ikinci biyoetanol tesisi ise 2007 yılında Adana’da 

faaliyete geçen Tezkim firmasına ait üretim tesisidir. Biyoetanol üretimini ağırlıkla 

mısır kullanarak gerçekleştiren Tezkim’in yıllık biyoetanol üretim kapasitesi 

yaklaşık 35 milyon litredir (100 bin litre/gün X 350 gün). Bunun yanında, tesisin, 

üretim kapasitesini yıllık 40 milyon litreye çıkarabilecek altyapısı da mevcuttur.189 

Tarkim ve Tezkim firmalarının üretim teknolojisi, hem mısırı hem de buğdayı 

hammadde kullanarak biyoetanol elde etmeye elverişli durumdadır. Bu açıdan, bahse 

konu firmalar bu tarım ürünlerinin arz, talep, fiyat ve biyoyakıt dönüşüm verimlerini 

konjonktürel olarak değerlendirerek ekonomik açıdan verimli olan ürünü biyoetanol 

üretim sürecinde hammadde olarak kullanmaktadırlar. Böyle bir esnekliğe sahip olan 

                                                 
188 Tarkim, 2009. 
189 Tezkim, 2009. 
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Tarkim ve Tezkim, ülke şartlarını da göz önüne alarak, biyoetanol üretimlerinin 

neredeyse tamamını şu an için mısır kullanarak gerçekleştirmektedirler. 

Biyoetanol üretimi için üretim izni alan son tesis, Konya Şeker San. ve Tic. 

A.Ş.’nin Konya ilinin Çumra ilçesinde kurmuş olduğu Çumra Şeker Fabrikası’dır. 

2007 yılı içerisinde faaliyete geçen ve 2008 yılı Nisan ayında almış olduğu üretim 

izni ile şu an için ülkemizdeki en büyük biyoetanol üretim tesisi olan Çumra Şeker 

Fabrikası, yıllık 84 milyon litre üretim kapasitesine sahiptir (280 bin litre/gün X 300 

gün). Tarkim ve Tezkim’den farklı bir şekilde şeker pancarının hammadde olarak 

kullanıldığı tesiste, biyoetanol üretim sürecinde yan ürün olarak elde edilen koyu 

şilempenin190 hayvan yemi ve gübre olarak kullanılması da sağlanmıştır.191 

Yukarda belirtilen bu üç firma TAPDK’dan üretim izni almalarının yanı sıra, 

yine aynı kurum tarafından verilen dağıtım yetki belgesine de sahip firmalardır. Bu 

firmaların dağıtım yetki belgelerinde, kullanım amacına göre yetkili oldukları 

sektörler yakıt biyoetanolü ve kimya sektörü olarak belirlenmiştir. Bu firmalara 

ilaveten, biyoetanol üretimini üretim izni belgesine işletmiş ancak henüz dağıtım 

yetki belgesi almamış olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye bağlı Eskişehir Şeker 

Fabrikası biyoetanol konusundaki yatırımlarını tamamlamış bulunmaktadır. Yıllık 

yaklaşık 20 milyon litre üretim kapasitesine (65 bin litre/gün X 300 gün) sahip olan 

fabrika, Çumra Şeker Fabrikası’nda olduğu gibi hammadde olarak şeker pancarı 

kullanarak biyoetanol elde etmektedir.192  

Ülkemizde hâlihazırda resmi olarak biyoetanol üretim yetkisini haiz Tarkim, 

Tezkim, Çumra Şeker Fabrikası’nın yanı sıra önümüzdeki günlerde dağıtım yetki 

belgesine biyoetanolü de ekletmesi beklenen Eskişehir Şeker Fabrikası da göz 

önünde bulundurulduğunda, ülkemizde biyoetanol için yıllık yaklaşık 180 milyon 

litrelik kurulu kapasitenin olduğu görülmektedir. Bu rakam göstermektedir ki, 

                                                 
190 Mayalanma yoluyla alkol üreten şeker fabrikalarında ortaya çıkan kötü kokulu, koyu kahverenkli, 
azot ve fosfor bakımından oldukça fakir potasyum bakımından ise oldukça zengin olan sıvı bir atık 
maddedir. Bir litre alkol üretiminde yaklaşık on iki litre şilempe oluşmaktadır. 
191 Konya Şeker, 2009:4-6. 
192 YDK, 2008:77. 
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ülkemizde biyoetanolün benzinle yüzde 6 harmanlanması durumunda bile biyoetanol 

sektörünün mevcut kurulu kapasitesi bu oranı karşılamaya yeterli düzeydedir.193  

Diğer yandan, akaryakıt dağıtım firmalarının benzine biyoetanol 

karıştırılması konusunda herhangi bir zorunluluklarının bulunmaması, biyoetanole 

olan ilginin son derece düşük olmasına yol açmaktadır. Üretmiş olduğu ürünü 

pazarlamada sorun yaşayan biyoetanol sektörü, yüzde 10’un altında bir üretim 

kapasitesiyle çalışmaktadır. Ülkemizde biyoyakıt sektörünün, yüzde 2 oranında 

ÖTV’den muaf olan harmanlama oranının yüzde 5’e yükseltilmesi ve bu oranın da 

zorunlu tutulması yönündeki beklentileri devam etmektedir. 

4.3.2. Biyodizel Piyasasında Faaliyet Gösteren Firmalar, Hammadde-Üretim-

Dağıtım 

2010 yılı Haziran ayı itibarıyla, Türkiye’de biyodizel işleme lisansı almış 46 

adet üretim tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin üretim kapasitesi miktarları toplanarak 

yapılan hesaplamalarda, ülkemizin yıllık toplam biyodizel üretim kapasitesinin 

yaklaşık 1 milyar litre (900 bin ton) olduğu belirtilmektedir.194 Ayrıca, söz konusu 

bu kapasitesi ile Türkiye, yıllık 5 milyar litre (4,4 milyon ton) biyodizel kurulu 

kapasitesi ile dünyanın en büyük biyodizel üreticisi olan Almanya’dan sonra 

dünyanın ikinci en büyük üretim potansiyeline sahip ülkesidir.195 Ülkemizde EPDK 

tarafından biyodizel işleme lisansı almış üretim tesislerine ilişkin bilgiler EK 3.’de 

yer alan tabloda sunulmuştur. 

Mevcut durumda bir elin parmaklarından daha az olan biyoetanol üretim 

tesislerine kıyasla, sayısı oldukça fazla olan biyodizel üretim tesisleri aynı zamanda 

Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış durumdadır. Bu durum sektörün dağıtım ve 

ulaştırma altyapısının güçlü olmasını sağlarken, farklı bölgelerden hammadde 

teminini de kolaylaştırmaktadır. Buna ilave olarak, ülkemizdeki biyodizel üretim 

tesislerinin örgütlenme yapısı da oldukça iyidir. Neredeyse tüm biyodizel üreticileri, 

                                                 
193 PETDER, 2009:11’de 2008 yılı toplam benzin tüketimimiz 2,96 milyar litre olarak belirtilmiş olup, 
180 milyon litrelik biyoetanol kurulu kapasitemiz bu miktarın yüzde 6’sının üzerindedir. 
194 EPDK ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucu bu rakama ulaşılmıştır. 
195 ALBİYOBİR, 2009. 
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2005 yılında kurulmuş olan Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği 

Derneği’ne (ALBİYOBİR) üyedir. ALBİYOBİR, bir yandan kanola ve aspir gibi 

Türkiye için yeni ve alternatif olan ürünlere yönelik sözleşmeli tarım modelini 

yaygınlaştırma çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da biyodizel için önemli 

bir diğer hammadde olan atık bitkisel yağların toplanmasına ilişkin faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 Ülkemizde biyodizel üretim tesislerinin yarısından fazlası, yağ sıkma 

fabrikalarının dönüştürülmesiyle kurulmuş olup, hammadde olarak farklı yağlı 

tohumlu bitkileri kullanabilecek özelliktedir. Diğer yandan, EPDK’dan biyodizel 

üretim lisansı almış 46 adet tesisten 9 tanesi Çevre ve Orman Bakanlığından 

kullanılmış kızartmalık yağları toplama lisansı almış olup, üretimlerinde hammadde 

olarak atık yemeklik yağları kullanmaktadırlar.196 Bahse konu bu 9 firmanın üretim 

kapasiteleri toplanarak yapılan hesaplamalarda, ülkemizin atık yağlardan yıllık 

toplam 260 milyon litre (230 bin ton) biyodizel üretim kapasitesine sahip olduğu 

sonucu çıkmaktadır.197  

Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında, biyodizel sektörünün hammadde 

ihtiyacının karşılanmasındaki sıkıntılar devam etmektedir. Türkiye’nin yağlı tohum 

bitkileri üretiminde büyük bir tarımsal potansiyele sahip olmasına karşın üretimimiz 

tüketimimizi karşılayamamaktadır. Yağlı tohumlu bitkilerde arz açığının yaşandığı 

ülkemizde, gıda amaçlı bitkisel yağ tüketiminin büyük bir kısmı ithal edilerek 

sağlanmaktadır. Bu noktada, biyodizel sektörünün yağlı tohumlu bitkilere erişimi 

zorlaşmakta ve mevcut piyasa şartlarında oluşan yüksek hammadde fiyatları sektörün 

rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.  

Diğer yandan, hammadde olarak kullanılmış yemeklik yağları toplayarak 

üretim yapan biyodizel tesisleri, üretim süreçlerinde yağlı tohumlu bitkileri 

kullanmadıkları için gıda sektörünü olumsuz etkilememektedirler. Yüksek yağlı 

tohumlu bitki fiyatlarının üretim maliyetlerini doğrudan etkilemediği bu tesisler, 

ucuza hammadde temin edebilirken çevresel açıdan da çok faydalıdırlar. Ancak söz 
                                                 
196 ÇOB, 2009. 
197 Çevre ve Orman Bakanlığı, EPDK ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucu bu rakam 
elde edilmiştir. 
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konusu bu tesisler, üretim süreçlerinde kullanılacak yeterli hammaddeyi 

bulamadıkları için kapasitelerinin çok altında üretim yapmaktadırlar. Zaten sektörün 

kurulu kapasitesi dikkate alındığında, kullanılmış yemeklik yağlar ile biyodizel 

üretmek “taşıma su ile değirmen döndürmeye” benzemektedir. Buna ilaveten, 

kullanılmış bitkisel atık yağlardan elde edilen biyodizelin herhangi bir vergi 

muafiyetine tabi olmaması ve atık yağları toplama işinin bir hayli zahmetli olması, 

bu şekilde biyodizel üretimini cazip olmaktan çıkarmaktadır. 

2010 yılı Haziran ayı itibarıyla 14 adet firma biyodizel dağıtım lisansı almıştır 

(Bkz. EK 4.).198 Biyodizelin dağıtımı ile ilgili sorunlar incelendiğinde, bunların 

biyoetanolle ilgili yaşanan sıkıntılara benzer nitelikte oldukları görülmektedir. 

Akaryakıt satan firmalarının motorinle biyodizelin harmanlanması konusunda 

herhangi bir zorunluluklarının olmaması, biyodizelin alıcı bulmasını olumsuz şekilde 

etkilemektedir. Türkiye’de hiçbir akaryakıt firması biyodizelle harmanlanmış 

motorin yakıtını piyasaya sürmemiştir. Bu durum, yüksek miktarlarda yatırım 

yapılmış olan sektörün üretimini durdurmuştur. Şu an için atıl konumda olan 

biyodizel üretim tesislerinin canlanması için zorunlu harmanlama oranı 

uygulamasına veya etkili bir destekleme mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

                                                 
198 EPDK, 2009d. 
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5. BİYOYAKIT POLİTİKA SENARYOLARININ TÜRKİYE TARIM 

SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

5.1. Mevcut Durum 

2000 yılı başından itibaren birçok ülkenin üretim, tüketim ve destekleme 

politikalarıyla gündemine aldığı biyoyakıtlar, Türkiye’de de bilhassa özel sektör 

yatırımcıları tarafından beklenilenin çok üzerinde bir ilgi ile karşılanmıştır. Fosil 

yakıt talebinin büyük kısmının ithalat yoluyla karşılandığı ülkemizde, biyoyakıtlar 

enerji arz güvenliğimizin sağlanmasında bir fırsat olarak görülmüştür. Böylece, 

2005-2008 yılları arasında biyoyakıt üretim tesisi sayısı hızlı bir şekilde artmıştır. 

Ülkemizde yüksek miktarda motorin tüketilmesi ve biyodizel için gerekli 

olan üretim tesislerinin biyoetanol tesislerine kıyasla daha düşük yatırım maliyeti 

gerektirmesi gibi sebeplerden ötürü, ülkemizde kurulan biyoyakıt üretim tesislerinin 

yüzde 95’ten fazlası biyodizel üretim tesisi olmuştur. Bununla birlikte, bu süreçte 

kurulan biyoetanol üretim tesisleri, sayıca bir elin parmaklarından az da olsa 

ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte tamamlanmıştır. Böylelikle, hem 

biyoetanol hem de biyodizel üretimi için kurulan tesislerin toplam kurulu kapasitesi, 

iç piyasada tüketilmesi beklenen ürün miktarının çok üzerinde olup, rahatlıkla ihracat 

yapılabilecek seviyelere ulaşmıştır. 

Üretim için gerekli altyapı yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlandığı 

biyoyakıt sektöründe tüketim açısından istenilen başarı bir türlü elde edilememiştir. 

Sektörünün başarısızlığında birçok faktör rol oynamakta olup, soruna şu an için 

herhangi bir çözüm yolu bulunamamıştır. Bilinçsizce kurulan biyoyakıt tesisleri, 

vergi kıskacına alınmış sektör yapısı, akaryakıt dağıtım şirketlerinin konuya olan 

ilgisizlikleri ve her şeyden önemlisi devletin yetkili kurumlarınca tanınmış bir 

biyoyakıt politika belgesinin olmaması biyoyakıt sektörünün başarısızlığının ana 

nedenleridir. 

2005 yılında çok sayıda biyodizel üretim tesisi büyük heveslerle kurulmuştur. 

Bilinçsizce kurulan bu tesisler, hammadde temini konusunda sorunlar yaşamıştır. 
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Ülkemizde hâlihazırda yağlı tohum bitkileri üretiminde arz açığı olması ve 

tüketimimizin büyük bir kısmının ithalat yoluyla karşılanması, biyodizel sektörünün 

hammaddeye erişimini zorlaştırmıştır. Buna ilaveten, hem gıda hem de biyoyakıt 

sektörü tarafından talep yönlü baskılara maruz kalan yağlı tohumlu bitkilerin fiyatları 

artmaktadır. Bu durum ise, zaten hammadde temininde güçlükler yaşayan biyodizel 

sektörünün üretim maliyetlerini artırmış ve rekabet gücünü düşürmüştür. Biyoetanol 

üreticileri ise bu sorunu yaşamamışlardır. Ülkemiz iklim koşullarına göre hammadde 

politikası oluşturan biyoetanol üreticileri, geleneksel tarım uygulamalarımızdaki 

tecrübelerimizin de katkısıyla buğday, mısır ve şeker pancarı gibi tarımsal ürünleri 

rahatlıkla temin edebilmiştir. Bununla birlikte, biyoetanol üreticileri de biyodizel 

üreticileri gibi üretmiş oldukları ürünün pazarlanmasında büyük güçlüklerle 

karşılaşmışlardır.  

Biyoyakıt üretiminin gündeme geldiği birçok ülkede bir politika uygulaması 

olarak zorunlu harmanlama oranı belirlenmektedir. Ancak ülkemizde böyle bir 

uygulamaya başlanmamış olup, sadece mevcut yasal düzenlemelerle biyoyakıtların 

fosil yakıtlarla harmanlanabilmesinin yolu açılmıştır. Biyoyakıt kullanımı konusunda 

kendi hâl ve isteklerine bırakılan akaryakıt dağıtım şirketleri ise, piyasaya sunulacak 

biyodizel ve biyoetanolün hem ilave altyapı ve lojistik maliyetler gerektirmesinden 

hem de mevcut üretim maliyeti olarak dezavantajlı konumda bulunmasından, bu işe 

girmemişlerdir (Biyoyakıt üretim maliyetleri için Ek 5’e bakınız). Bunun doğal bir 

sonucu olarak, ürettikleri ürünü satamayan biyoyakıt üreticileri atıl kapasiteyle bile 

çalışamaz duruma düşmüşler, üretimlerini durdurma noktasına gelmişlerdir. 

 Mevcut uygulamalar ve yaşanan sorunlar neticesinde ulaştırma sektöründe 

yer edinemeyen biyoyakıtlar kendilerine kimya sektöründe ve ısınma amaçlı 

kullanılmak üzere yakıt alanında yer bulmaya çalışmışlardır. Ancak, kimya 

sektörünün biyoetanol talebi düşük miktarda olduğundan, bu sektör için yapılacak 

üretim sınırlı kalmaktadır. Bu durum ise, biyoyakıt sektörünün üretim kapasitesinin 

çok altında üretim yapmasına yol açmaktadır. Diğer yandan, biyodizel üreticilerinin 

bir çıkar yol olarak gördükleri ısınma için kullanılacak yakıt biyodizeline getirilen 

vergiler bu alanda oluşabilecek pazarın gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir.  
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Tüm bunların yanında, ülkemizde herhangi bir biyoyakıt politika belgesinin 

hazırlanmamış olması sektörün yönlendirilmesini ve ileriye dönük adımlar atılmasını 

engellemiş ve biyoyakıt sektörünün başarısızlığının temel nedeni olmuştur. Ayrıca, 

mevcut vergi politikalarıyla kamunun biyoyakıtları özendirmek yerine sektör 

üzerinde büyük bir yük oluşturması, biyoyakıt üretimini ekonomik olmaktan 

çıkarmıştır. Biyoyakıt satış maliyetlerinin hesaplandığı Ek 5’te kanoladan üretilen 

biyodizelin yaklaşık satış maliyeti tüm vergiler ve akaryakıt bayi kârı dahil 3,61 

TL’yi bulurken, şeker pancarı, mısır ve buğdaydan üretilen biyoetanolün satış 

maliyeti ise 4,50 TL civarındadır. Bu rakamlar benzin ve motorinin pompa satış 

fiyatı ile karşılaştırıldığında, biyoetanol ve biyodizel satış fiyatının benzin ve motorin 

satış fiyatına göre yüzde 15-20 fazla olduğunu göstermektedir.199     

Sonuç itibarıyla, ülkemizde mevcut durumda biyoyakıt üretilmediğinden 

tarım sektörü biyoyakıt üretimi açısından olumlu veya olumsuz hiçbir şekilde 

etkilenmemektedir. Sektörün hızlı bir şekilde büyüdüğü ancak üretim, lojistik ve 

pazarlama kanallarını kuramadığı 2005-2008 yılları arasında geçici bir üretim olsa 

da, çok düşük seviyedeki bu üretim az miktarda tarımsal hammaddenin 

kullanılmasına neden olmuştur. Bu açıdan, dünya örneklerinden farklı bir şekilde 

ülkemizde biyoyakıtların tarım sektörü ile etkileşiminin yok denecek düzeyde olduğu 

söylenebilir.  

Diğer yandan, mevcut durumda altı çizilmesi gereken husus, biyodizel 

üreticilerinin yerli hammadde temini noktasındaki çabalarının da bir sonucu olarak, 

birçok çiftçimiz için yeni bir ürün olan kanola ve aspir ekiminin tarım sektörüne 

kazandırılmasıdır. Sektörün ihtiyacı olan tarımsal hammaddeyi üretmeye başlayan 

çiftçiler, sektörün tıkanmasını müteakip üretimlerini gıda sektörüne arz etmeye 

başlamışlardır. Bu durum ise, bitkisel yağ açığı olan ülkemizde gıda amaçlı 

kullanılacak yağlı tohumlu bitki üretiminin yerli kaynaklarla gerçekleştirilmesine 

olumlu katkı yapmıştır. 

                                                 
199 21.04.2010 tarihli Petrol Ofisi A.Ş.’nin 95 oktan kurşunsuz benzin perakende satış fiyatı 3,74 TL, 
motorin (EuroDizel) perakende satış fiyatı ise 3,09 TL olarak alınmıştır. 
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5.2. Zorunlu Harmanlama Oranı Uygulamasının Altyapı Analizi 

Türkiye’de ulaştırma sektöründe bulunan motorlu kara taşıtı sayısı her geçen 

gün artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2000 yılında 8,3 

milyon adet olan motorlu taşıt sayısı 2009 yılı Temmuz ayı itibarıyla 14 milyonu 

bulmuştur. Toplam motorlu taşıtların yaklaşık yüzde 50’sini otomobiller 

oluştururken, sayı olarak kamyonet ve motosikletler diğer önde gelen motorlu 

taşıtlardır.200 

 Ülkemizdeki motorlu taşıtlar akaryakıt olarak benzin, motorin ve otogaz 

(LPG-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) kullanmaktadır. Bu üç akaryakıtın tüketim 

miktarlarının toplamı Türkiye’nin toplam otomotiv yakıtı tüketimi olarak ifade 

edilirken, bu rakam 2008 yılında 17,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.201 Otomotiv 

yakıtlarının ulaştırma sektöründe toplam tüketim içerisindeki paylarına bakıldığında 

motorinin önemli bir ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. Grafik 5.1.’de gösterildiği 

gibi, 2008 yılında tüketilen otomotiv yakıtlarının yüzde 74,8’ini motorin, yüzde 

13,1’ini benzin ve yüzde 12,1’ini otogaz oluşturmuştur.202 

 Grafik 5.1. Otomotiv Yakıtları Tüketiminin Türlerine Göre Payları (2008) 

Motorin 
% 74,8

Otogaz 
% 12,1

Benzin 
% 13,1

 
Kaynak: PETDER, 2009:8’den yararlanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
                                                 
200 TÜİK, 2009a. 
201 PETDER, 2009:4. 
202 2008 yılı motorin tüketimimiz 13.071.778 ton (15.469.560 m3), benzin tüketimimiz 2.293.505 ton 
(2.959.361 m3) ve otogaz tüketimimiz 2.096.433 ton olup, 17.472.267 ton olan toplam otomotiv 
yakıtları tüketimimiz içerisindeki payları yazar tarafından hesaplanmıştır. 
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Bilindiği üzere biyoyakıtlar motorin ve benzin ile harmanlanabilen ürünlerdir. 

Bu açıdan, bu bölümde değerlendirilecek ve analizi yapılacak fosil yakıtlara, otogaz 

dahil edilmeyecektir. Yalnız, otomotiv yakıtları tüketimindeki payı son yıllarda artan 

otogazın ikame etkisinde bulunarak özellikle benzin tüketimini azalttığı gerçeği de 

bilinmektedir. Bununla birlikte, otomotiv yakıtları tüketimimizin yüzde 88’ini 

oluşturan motorin ve benzinin ulaştırma sektörünün büyük bir kısmını kapsadığı 

ortadadır. 

 Türkiye’nin motorin tüketimindeki gelişmelerin verildiği Grafik 5.2.’nin 

incelenmesinden görüleceği üzere, yıllar itibarıyla motorin tüketimi sürekli artmıştır. 

1998 yılında 8 milyar litre olan motorin tüketimimiz yaklaşık iki kat artarak 2008 

yılında 15,5 milyar litre seviyelerine ulaşmıştır. İçermiş olduğu kükürt miktarına 

göre piyasaya “kırsal motorin” ve “motorin” olarak arz edilen dizel yakıtın 2008 

yılındaki tüketiminin dağılımı yüzde 78,3 kırsal motorin ve yüzde 21,7’si motorin 

olarak gerçekleşmiştir.203 Motorin tüketimindeki artış eğilimi son yıllarda yavaşlasa 

da, motorin halen en önemli otomotiv yakıtı olma özelliğini korumaktadır. 

Grafik 5.2. Türkiye’nin Motorin Tüketimindeki Gelişmeler (1998-2008) 

 
Kaynak: PETDER, 2009:9. 

Motorinden sonra bir diğer önemli otomotiv yakıtı olan benzin piyasaya; 

kurşunsuz benzin (RON 95), normal benzin, süper benzin ve kurşunsuz benzin (RON 
                                                 
203 PETDER, 2009:10. 



BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

 

………………...124 

≥97) gibi farklı türlerde sunulmaktadır. Yıllar itibarıyla ülkemiz benzin 

tüketimindeki gelişmeler Grafik 5.3’te gösterilmiştir. 

Grafik 5.3. Türkiye’nin Benzin Tüketimindeki Gelişmeler (1998-2008) 

 
Kaynak: PETDER, 2009:11. 

Söz konusu grafikte görüldüğü üzere benzin tüketimi son 10 yılda sürekli 

azalmıştır. 1998 yılında 6 milyar litre olan benzin tüketimi 2008 yılına gelindiğinde 

yarı yarıya azalarak 3 milyar litrenin altına inmiştir. Bu veriler ışığında, ülkemizin 

yıllık yaklaşık olarak 3 milyar litre benzin ve 15 milyar litre motorin tükettiği göz 

önünde bulundurarak, biyoyakıtlara ilişkin zorunlu harmanlama senaryolarının tarım 

sektörüne olası etkilerini değerlendirmek mümkündür. 

Tablo 5.1. Zorunlu Harmanlama Uygulamasının Biyoyakıt İhtiyacı 

Otomotiv 
Yakıtları 

Yıllık Tüketim 
(milyar litre) 

Zorunlu Harmanlama 
Oranı 

Biyoyakıt İhtiyacı 
(milyon litre) 

Yüzde 2   60 (Biyoetanol) 
Benzin 3 

Yüzde 5   150 (Biyoetanol) 

Yüzde 2 300 (Biyodizel) 
Motorin 15 

Yüzde 5 750 (Biyodizel) 

Kaynak: 2008 yılı benzin ve motorin tüketimimiz göz önünde bulundurularak, yazar tarafından 
hesaplanmıştır. 
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Ulaştırma sektöründe kullanılan benzin ve motorin gibi fosil yakıtlara 

biyoyakıtlarla zorunlu harmanlama uygulaması getirilirse ülkemizde ne kadar 

biyoyakıt üretimine ihtiyaç olacağı Tablo 5.1.’de özetlenmiştir. Söz konusu tablonun 

incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, motorin tüketimimiz benzin tüketimimize 

göre 5 kat daha fazla olduğundan, zorunlu harmanlama oranı uygulandığında 

biyodizel ihtiyacımızın biyoetanole kıyasla daha fazla olacağı görülmektedir. 

Rakamlarla ifade edilecek olursa, yüzde 2’lik zorunlu harmanlama oranı 

uygulamasının başlamasıyla birlikte 60 milyon litre biyoetanol üretimine ihtiyaç 

duyulacak ve 300 milyon litre de biyodizel üretimi gerekecektir.   

 Bu çalışmanın 4’üncü bölümünde biyoyakıtlara ilişkin sektör yapısı 

incelenmiş ve ülkemizin biyoyakıt üretim kapasitesi ortaya konulmuştur. 

Hatırlanacağı üzere, ülkemizde biyoetanol üretimine ilişkin üretim izni ve dağıtım 

yetki belgesi alan mevcut 3 firmanın toplam biyoetanol üretim kapasitesi 160 milyon 

litre seviyesindedir. Bu rakama ilaveten, biyoetanol üretimi noktasındaki 

çalışmalarını önümüzdeki günlerde tamamlayacak olan ve yıllık 20 milyon litre 

üretim kapasitesine sahip bir tesisin de sektörde yerini alması beklenmektedir. Bu 

durumda Türkiye’nin biyoetanol üretim kapasitesi yıllık 180 milyon litreye 

ulaşacaktır. Diğer yandan, mevcut 46 adet üretim tesisiyle birlikte ülkemizin yıllık 

toplam biyodizel üretim kapasitesi yaklaşık 1 milyar litredir. Bu açıdan şu rahatlıkla 

ifade edilebilir ki, zorunlu harmanlama uygulamasına geçildiğinde ihtiyaç duyulacak 

biyoyakıt miktarlarını üretmek için gerekli altyapı mevcuttur. 

5.3. Zorunlu Harmanlama Oranı Uygulamasının Gıda Güvencesi Etkisi 

Zorunlu harmanlama oranı uygulamasının gıda güvencesini ne boyutta 

etkileyeceğini ortaya koymak için mikro ölçekte biyoyakıt üretiminin hammadde 

ihtiyacının belirlenmesi ve makro düzeyde tarımsal ürünlerin arz-talep verilerinin 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu noktada, bir litre biyoetanol ve biyodizel 

üretim sürecinde kullanılan hammadde miktarları ile biyoyakıt üretimine konu tarım 

ürünlerine ilişkin denge tablolarının incelenmesi faydalı olacaktır. Hatırlanacağı 

üzere, bu çalışmanın 3’üncü bölümünde yer alan Tablo 3.1.’de tarımsal 

hammaddelerin biyoyakıt verimleri gösterilmişti. Çeşitli tarım ürünlerinin biyoyakıt 
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dönüşüm verimlerine ilişkin bazı ülkelerin ve dünya ortalamasının gösterildiği söz 

konusu tablo ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler dikkate alındığında, 

ülkemiz için en makul dönüşüm verimi rakamları belirlenmiş olup, bu rakamlar 

aşağıda sunulmaktadır. 

Tablo 5.2. 1 Litre Biyoyakıt Üretmek İçin Gerekli Tarımsal Hammadde Miktarı 

Tarımsal Hammadde Türü Biyoetanol Hammadde İhtiyacı 
(kg/litre) 

Biyodizel Hammadde İhtiyacı 
(kg/litre) 

Mısır  2,4  

Buğday 2,9  

Şeker Pancarı                      10,5  

Kanola  2,2 

Ayçiçeği  2,5 

Aspir  3,3 

Soya Fasulyesi  5,0 
Kaynak: Dünya ortalamaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler değerlendirilerek yazar 
tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 5.2.’nin incelenmesinden görüleceği üzere, ülkemizde 1 litre 

biyoetanol üretmek için 2,4 kg mısır, 2,9 kg buğday veya 10,5 kg şeker pancarı 

kullanılmaktadır. Diğer yandan, 1 litre biyodizel üretmek için 2,2 kg kanolaya, 2,5 kg 

ayçiçeğine, 3,3 kg aspire veya 5,0 kg soya fasulyesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

rakamlar göstermektedir ki, ülkemizde en az tarımsal hammadde ile biyoetanol 

üretimi mısırdan, biyodizel üretimi ise kanoladan gerçekleştirilmektedir. 

Diğer yandan, zorunlu harmanlama oranı uygulamasının gıda güvencesine 

etkisinin ne ölçüde olacağının analiz edilmesi açısından biyoyakıt üretiminde 

kullanılan ürünlerin üretim, tüketim ve tarımsal ekim alanı miktarlarının ortaya 

konulması önem arz etmektedir. Bu açıdan, TÜİK tarafından en son 2007-2008 

dönemi için hazırlanan Bitkisel Ürün Denge Tabloları’ndan yararlanılmış ve söz 

konusu ürünlere ilişkin veriler Tablo 5.3.’te sunulmuştur. 

Tablo 5.3.’ün incelenmesinden anlaşılacağı üzere, biyoetanol üretiminde 

kullanılan ürünlerin ülkemizdeki ekim alanı biyodizel üretiminde kullanılanlardan 

oldukça fazladır. Mısır, buğday ve şeker pancarı ürünlerinin toplam ekim alanı yıllık 
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yaklaşık 10 milyon hektar civarındayken, kanola, ayçiçeği, aspir ve soya fasulyesi 

gibi yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanı 0,6 milyon hektarın bile altındadır.  

Tablo 5.3. Biyoyakıtlara Konu Ürünlere İlişkin Denge Tabloları 
 

Tarım 
Ürünü 

Ekilen 
Alan 

(hektar) 

Üretim3 
(ton) 

Tüketim4 

(ton) 
İhracat 
(ton) 

İthalat 
(ton) 

Yeterlilik 
Derecesi5 

(yüzde) 

Mısır    556.700  3.388.330  4.092.562   115.914    943.139 82,8 

Buğday 8.847.540 19.748.800 18.205.955 2.124.780 1.218.057 104,3 

B 
i 
y 
o 
e 
t 
a 
n 
o 
l Şeker 

Pancarı1    318.480 13.711.844 13.743.183              0     39.174 99,8 

        

Kanola2     10.683       28.354     336.133        3.571    315.932   8,4 

Ayçiçeği   560.216    922.046  1.958.494   192.441 1.197.618 48,0 

Aspir2       1.694         2.280 - - - - 

B 
i 
y 
o 
d 
i 
z 
e 
l Soya 

Fasulyesi     14.039        48.091 1.652.815    36.870 1.636.807   3,2 

Kaynak: TÜİK, 2009c’den yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuş olup, veriler 2003-2004 ve 
2007-2008 arasındaki 5 piyasa yılı ortalaması olarak alınmıştır.  
1 Kaynakta şeker pancarının 2004-2005 piyasa yılına ilişkin ithalat verisi bulunmadığı için bu dönem 
dahil edilmeyip 4 piyasa yılı ortalaması hesaplanmıştır. Ayrıca, söz konusu kaynakta şeker pancarına 
ilişkin ekim alanı rakamı yer almazken, tabloda sunulan veri TÜİK, 2009d:13’den yararlanılarak yazar 
tarafından hesaplanmıştır.  
2 Son yıllarda üretimi sürekli artan kanola ve aspir ürünlerine ilişkin verilerde 5 yıllık ortalama 
alınmamış, mevcut ekilen alan, üretim, tüketim ve ithalat verilerinin bir hayli gerisinde kalmasından 
dolayı bu ürünler için sadece 2007-2008 piyasa yılına ait veriler kullanılmıştır. Kaynakta yer alan 
Bitkisel Ürün Denge Tablolarında aspir ürünü yer almadığından, bu ürüne ilişkin ekim alanı ve üretim 
verisi TÜİK, 2009d:9’dan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
3 Hasat edilen ürün miktarından, hasat sırasında ve hasat sonrası çiftlik avlusuna getirilinceye kadar 
meydana gelen ürün kayıplarının çıkarılarak hesaplandığı ve kaynak eserde “Kullanılabilir Üretim” 
olarak yer alan veri bu çalışmada “Üretim” şeklinde sunulmuştur. 
4 Kaynakta yer alan Bitkisel Ürün Denge Tablolarında gıda tüketimi, tohumluk kullanım, yemlik 
kullanım, endüstriyel kullanım, işlenmek üzere kullanım ve ürün kayıpları miktarlarının toplanarak 
elde edildiği “Yurt İçi Kullanım” verisi bu çalışmada “Tüketim” olarak sunulmaktadır. 
5 Bir bölgenin kullanılabilir üretiminin (yerli üretim) o bölgenin talebini ya da yurt içi kullanımını ne 
ölçüde karşıladığını gösteren bir endekstir. Kullanılabilir üretimin (tablodaki üretim verisi) yurt içi 
kullanıma (tabloda tüketim verisi) oranının 100’ile çarpılması ile elde edilir. Değerin 100’den küçük 
olması, üretimin yurt içi talebi tam olarak karşılayamadığı durumu temsil eder.  
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Söz konusu ürünlerin ortalama yıllık üretim miktarlarına bakıldığında, 

buğdayın 19,7 milyon ton, şeker pancarının 13,7 milyon ton ve mısırın 3,4 milyon 

ton, yağlı tohumlu bitkiler üretiminin ise sırasıyla 922 bin ton ayçiçeği, 48 bin ton 

soya fasulyesi, 28 bin ton kanola ve 2 bin ton aspir olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu rakamlar, ülkemizde yerli üretimle biyoetanol üretiminde 

kullanılan tarımsal hammaddelerin temin edilmesinin biyodizel üretiminde kullanılan 

tarımsal hammaddelere kıyasla çok daha kolay olduğunu göstermektedir. 

Belli bir ürüne ait yıllık üretim miktarının o ürünün yurt içi tüketim miktarına 

oranı olan ve ürünün yeterlilik derecesi şeklinde ifade edilen endeks Tablo 5.3.’ün 

son sütununda yer almaktadır. Yerli üretimin tüketimi ne derece karşıladığının 

göstergesi olan yeterlilik derecesi endeksine göre, ülkemizde buğday ve şeker 

pancarı için herhangi bir sorun görülmemektedir. Daha açık bir şekilde ifade etmek 

gerekirse, ülkemiz buğdayda yüzde 104,3’lük, şeker pancarında ise yüzde 99,8’lik 

yeterlilik derecesine sahip olup, bu ürünlere yönelik yurt içi talebi kendi öz 

kaynaklarıyla karşılayabilmektedir. Yeterlilik derecesi, yüzde 82,8 olan mısırda ise 

üretimimizin tüketimimizi karşılamadığı ve yıllık yaklaşık 940 bin ton civarında 

ithalat yaptığımız görülmektedir. 

Öte yandan, biyodizel üretiminde kullanılan yağlı tohumlu bitkilerin yeterlilik 

derecelerine bakıldığında durumun hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir. Yağlı 

tohumlu bitkiler arasında en yüksek yeterlilik derecesine sahip olan ayçiçeğinin bile 

yeterlilik düzeyi yüzde 50’nin altındadır. Kanola ve soya fasulyesinde ise durum 

daha da kötüdür. Yurt içi talebi karşılamak için çok yüksek oranda ithal edilen soya 

fasulyesinin yeterlilik derecesi yüzde 3,2 iken, kanolanın yeterlilik derecesi yüzde 

8,4 düzeyindedir. Ayrıca, ülkemizin kanola, ayçiçeği ve soya fasulyesi yıllık 

ithalatının yaklaşık 3 milyon tonun üzerinde olması, yağlı tohumlu bitkiler 

tüketiminde son derece dışa bağımlı bir yapımızın olduğunu gözler önüne 

sermektedir. Yapılan bu genel değerlendirmelerin ardından, yüzde 2 ve yüzde 5 gibi 

iki farklı zorunlu harmanlama senaryosunun gıda güvencesine etkisini ortaya 

koymak daha sağlıklı olacaktır. 
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5.3.1.  Yüzde 2 Zorunlu Harmanlama Oranı Uygulamasının Gıda Güvencesi 

Etkisi  

Tablo 5.1.’den hatırlanacağı üzere, yüzde 2’lik zorunlu harmanlama oranı 

uygulamasına başlanması durumunda 60 milyon litrelik biyoetanol ve 300 milyon 

litrelik biyodizele ihtiyaç duyulmaktadır. Zorunlu harmanlama oranı uygulamasının 

gıda güvencesine olan etkisinin belirlenmesi açısından, söz konusu miktarlarda 

biyoyakıt üretilmesi için gerekli olan tarımsal üretim ve ekim alanı ihtiyacının ortaya 

konulması önem arz etmektedir. Bu noktada, zorunlu yüzde 2 harmanlama oranı 

uygulamasına geçildiğinde ihtiyaç duyulacak tarım ürünü ve bu tarım ürünlerini 

üretmek için gerekli olan tarım arazisi miktarları Tablo 5.4.’te hesaplanmıştır. 

Tablo 5.4. Yüzde 2 Zorunlu Harmanlama Uygulamasının Tarım Ürünü İhtiyacı 

Biyoyakıt 

Tüketim 
Miktarı 
(milyon 

litre) 

Tarım 
Ürünü 

Üretim 
İhtiyacı 

(ton) 

Üretim 
Verimi 

(ton/hektar)1 

Ekim 
Alanı 
İhtiyacı 
(hektar) 

Toplam Ekim 
Alanı 

İçerisindeki 
Payı2 

(yüzde) 

Mısır     144.000   7,2  20.000 3,6 

Buğday    174.000   2,3  75.652 0,9 Biyoetanol 60 
Şeker 
Pancarı    630.000 48,3  13.043 4,1 

       

Kanola    660.000   3,0 220.000 - 

Ayçiçeği    750.000   1,8 416.666 74,4 

Aspir    990.000   1,3 761.538 - 
Biyodizel 300 

Soya 
Fasulyesi 1.500.000   3,6 416.666 - 

Kaynak: Yazar tarafından hesaplanmıştır. 
1 TÜİK, 2009b’de sorgulama yapılarak ilgili ürünlere ait 2008 yılı verim değerleri kullanılmıştır. 
2 Zorunlu harmanlama oranı uygulamasının gerektirdiği kanola, aspir ve soya fasulyesi ekim alanı 
ihtiyacı, bu ürünlerin mevcut toplam ekim alanından çok büyük olduğu için söz konusu ürünlere 
ilişkin yüzde hesaplama yapılmamıştır.   

Tablo 5.4.’ün incelenmesinden anlaşılacağı üzere, ulaştırma sektöründe 

kullanılan fosil yakıtlara biyoyakıtlarla yüzde 2’lik zorunlu harmanlama uygulaması 

getirilmesi durumunda; gerekli olan biyoetanol miktarının üretilmesi için 144 bin ton 
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mısıra, 174 bin ton buğdaya veya 630 bin ton şeker pancarına ihtiyaç duyulurken, 

biyodizel için ise 660 bin ton kanolanın, 750 bin ton ayçiçeğinin, 990 bin ton aspirin 

veya 1.500 bin ton soya fasulyesinin üretim sürecinde kullanılması gerekmektedir. 

Ayrıca, söz konusu ürünlerin verimlerinden yararlanılarak bu ürünlerin yukarıda 

belirtilen miktarlarda üretilmesi için ihtiyaç duyulan tarım arazisi miktarları ile bu 

arazi miktarlarının bahse konu ürünlerin toplam ekim alanı içerisindeki payları 

hesaplanmış olup, bunlar da son iki sütunda sunulmuştur. 

Yapılan bu değerlendirmenin ardından, yüzde 2’lik zorunlu harmanlama 

uygulamasına başlanması durumunda biyoetanol üretiminde kullanılan tarım 

ürünlerinin, biyoyakıt sektörü tarafından yaratılan bu ilave talebi rahatlıkla 

karşılayabileceği tahmin edilmektedir. Kaynakların etkin dağılımı ve kullanımı 

ilkesine uygun şekilde, bu talebin karşılanmasında yeterlilik derecesi mısır ürününe 

göre yüksek olan şeker pancarı ve buğday ürünlerine öncelik verilmesi önem arz 

etmektedir. 

Biyoetanol sektöründe yer alan firmaların yüzde 2’lik zorunlu harmanlama 

uygulamasının gerektirdiği 60 milyon litrelik biyoetanol talebini karşılamaları 

durumunda, farklı tarımsal hammaddeleri kullanacakları bilinmektedir. Tarımsal 

hammadde olarak, mısır ve buğday kullanmaya elverişli altyapısı bulunan 2 adet 

firmanın toplam üretim kapasitesi 80 milyon litre iken, hammadde olarak şeker 

pancarı kullanan 1 adet firmanın üretim kapasitesi 84 milyon litredir. Bu durumda, 

zorunlu harmanlama uygulamasına geçildiğinde sektörde yer alan firmaların üretim 

kapasiteleri ve üretim sürecinde kullandıkları tarımsal hammadde de 

değerlendirildiğinde, 60 milyon litrelik biyoetanol talebinin mısır, buğday veya 

yalnızca şeker pancarı ile karşılanabileceği görülmektedir. Bu noktada mevcut 

firmaların özellikleri (üretim kapasitesi, biyoyakıt üretim sürecinde kullanmış olduğu 

tarımsal hammadde türü) de dikkate alındığında, yaklaşık olarak 60 milyon litrelik 

biyoetanol talebinin 30 milyon litresinin hammadde olarak şeker pancarından, geriye 

kalan 30 milyon litresinin ise buğday veya mısırdan karşılanacağı tahmin 

edilmektedir. Buna ilaveten, biyoetanol üretiminde hammadde olarak mısır ve 

buğday kullanan firmalarla yapılan görüşmelerde, üretim süreçlerinde hammadde 
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olarak ağırlıkla mısır ürününü kullandıkları öğrenilmiştir. Bu husus da göz önüne 

alındığında, 60 milyon litrelik biyoetanol talebinin yarı yarıya şeker pancarı ve mısır 

ürününden karşılanacağı varsayılmaktadır. 

30 milyon litrelik mısır kaynaklı biyoetanol üretimi için 72 bin ton mısıra ve 

10 bin hektarlık alana ihtiyaç duyulmaktadır. Toplam mısır ekim alanı ve üretiminin 

yaklaşık yüzde 2’sine tekabül eden bu rakamlar yerli üretimle sağlanabilecek 

durumdadır. Ancak, mevcut durumda mısır üretiminin yerli tüketimi karşılamada 

kısmen yetersiz oluşu kaygı vericidir. Tablo 5.4.’teki mevcut ortalama üretim ve 

tüketimin sabit olacağı varsayılırsa, biyoetanol sektörünün ilave 72 bin tonluk mısır 

talebinin, mısır ürününün yeterlilik derecesini yüzde 82,8’den yüzde 81,4’e 

düşüreceği hesaplanmıştır. Bu durumda çok düşük de olsa yurt içi mısır fiyatlarının 

yükselmesi beklenmektedir. Ancak tüm bunların yanında, 10 bin hektarlık ilave 

tarım arazisinin biyoetanol üretiminde kullanılmak üzere mısır ürünü ekimine tahsis 

edilmesi, gıda güvencesini olumsuz yönde etkilemeden sağlanabilecek bir çözüm 

yoludur. 

Diğer yandan, 30 milyon litrelik şeker pancarı kaynaklı biyoetanol üretimi 

için yaklaşık 315 bin ton şeker pancarına ve 6,5 bin hektarlık alana ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 320 bin hektar şeker pancarı tarımının yapıldığı 

ve yıllık 14 milyon tona yakın üretimin elde edildiği göz önüne alındığında, 

biyoetanol sektörünün şeker pancarı talebinin rahatlıkla karşılanabilecek düzeyde 

olduğu görülmektedir.  

Bununla birlikte, yüzde 99,8 ile buğdaydan sonra en yüksek yeterlilik 

düzeyine sahip olan şeker pancarının üretim seviyesi, uygulanan kota rejimi 

çerçevesinde sınırlandırılmaktadır. 19.04.2001 tarihli ve 24373 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 4634 sayılı Şeker Kanunu ile birlikte getirilen bu uygulama, 

ülkemizde şeker üretimi ve arzında istikrarın sağlanmasını amaçlamaktadır. Kota 

uygulaması ile birlikte, şeker üreticisi şirketlerin şeker üretim kotaları belirlenmekte, 

şirketler ise kendilerine tahsis edilen kota miktarlarına paralel şekilde şeker pancarı 

üreticileriyle sözleşme düzenlemektedir. Mevcut durumda daha fazla şeker pancarı 

üretmek isteyen çiftçiler bahse konu şeker kotası uygulamasından memnun olmayıp, 
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kotanın kaldırılmasını veya kotaların artırılmasını talep etmektedirler. Bu noktada, 30 

milyon litrelik biyoetanol üretiminin gerektireceği ilave 6,5 bin hektarlık şeker 

pancarı tarımı ihtiyacının, zaten istekli olan üreticiler tarafından anında sağlanacağı 

düşünülmektedir. Bu açıdan, biyoetanol üretiminin hammadde olarak şeker pancarı 

kullanılarak gerçekleştirilmesinin, ülkemizde gıda güvencesini olumsuz yönde 

etkilemeyeceği düşünülmektedir. 

Öte yandan, yüzde 2’lik zorunlu harmanlama uygulamasına başlanması 

durumunda biyodizel üretiminde kullanılan yağlı tohumlu bitkilerin mevcut üretim 

miktarları itibarıyla, biyodizel üretiminin ihtiyaç duyduğu ürün talebini karşılamada 

yetersiz kalacağı aşikârdır. Yüzde 2’lik zorunlu harmanlama uygulamasının ihtiyaç 

duyduğu tarım ürünü miktarlarının yer aldığı Tablo 5.4.’deki kanola, ayçiçeği, aspir 

ve soya fasulyesine ilişkin rakamlar, Tablo 5.3.’te sunulan mevcut ortalama yıllık 

üretim rakamları ile karşılaştırıldığında sadece 922 bin ton ile ayçiçeği üretiminin 

300 milyon litre biyodizel üretimi için gerekli olan 750 bin tondan büyük olduğu 

görülmektedir. Bir başka deyişle, mevcut üretim rakamlarıyla kanola, aspir ve soya 

fasulyesi yüzde 2’lik zorunlu harmanlama oranı uygulamasını karşılayabilecek 

düzeyde değildir. Dahası, yüzde 2’lik zorunlu harmanlama uygulamasının 

gerektirdiği ürün miktarını sağlayabilecek tek ürün olan ayçiçeğinde de mevcut 

üretimimizin tüketimi karşılayamaması ve yıllık 1,2 milyon tona yakın ayçiçeği 

ithalatının yapılması, bu üründe de biyodizel üretimini makul kılmamaktadır. 

Ülkemiz yağlı tohumlu bitkiler tüketiminde dışa bağımlı yapısını 

sürdürmektedir. Söz konusu zorunlu harmanlama oranı uygulamasının başlatılması 

durumunda zaten çok düşük seviyede olan bu ürünlere ilişkin yeterlilik düzeylerinin 

daha da azalacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, Tablo 5.1.’deki gerekli hammadde 

miktarlarını temin etme noktasındaki girişimler yerli üretimin artırılmasına kısmen 

katkıda bulunurken, büyük oranda yağlı tohumlu bitkilerin ithalatına neden olacaktır. 

Bu durum ise mevcut dışa bağımlı yapımızı daha da kötüleştirecektir. Sonuç 

itibarıyla, biyodizel üretiminde kullanılan tarım ürünleri incelendiğinde yüzde 2’lik 

zorunlu harmanlama oranının biyodizel sektöründe uygulanması tarımsal üretim 
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açısından mümkün gözükmediği gibi bunun gıda güvencesine zarar vereceği de 

aşikardır.  

 Diğer yandan, yüzde 2’lik zorunlu harmanlama oranı uygulamasının 

gerektirdiği 300 milyon litrelik biyodizel talebinin, gıda güvencesine zarar vermeden 

atık bitkisel yağlardan karşılanabilirliğinin analiz edilmesi de önem arz etmektedir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde “Biyodizel İşleme Lisansı” olan firmalardan 9 tanesi aynı 

zamanda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen “Atık Yağ Toplama 

Lisansı”nı da alarak atık bitkisel yağlardan biyodizel üretmeye yetkili hale gelmiştir. 

Söz konusu mevcut 9 firmanın üretim kapasiteleri toplandığında, Türkiye’nin atık 

yağlardan biyodizel üretim kapasitesinin yaklaşık 260 milyon litre (230 bin ton) 

olduğu hesaplanmaktadır.204 Dolayısıyla bu analiz, hâlihazırdaki atık yağlardan 

biyodizel üretim kapasitesinin yüzde 2’lik zorunlu harmanlama oranı uygulamasının 

gerektirdiği biyodizel miktarından (260 milyon litre ≤ 300 milyon litre) küçük 

olduğunu göstermektedir.  

Ülkemizde bulunan toplam 180 bin lokanta, restoran, yemek firması, otel vb. 

atık üreticisi ile 17 milyon hanenin yıllık 350 bin ton kullanılmış kızartmalık yağ 

oluşturduğu hesaplanmaktadır.205 Ancak, bu yüksek miktardaki atık bitkisel yağların 

çok düşük bir kısmı toplanabilmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle 

yapılan görüşmelerde, 2008 yılında toplanan kullanılmış kızartmalık yağ miktarının 

6.500 ton olduğu belirtilmiştir. Atık bitkisel yağlardan biyodizel üretiminde dönüşüm 

veriminin yüzde yüz olduğu varsayımında bile elde edilecek biyodizel miktarının 7,5 

milyon litre (6.500 ton) civarında olması, bu yöndeki kapasitenin yüzde 2’lik zorunlu 

harmanlama oranı uygulamasının gerektirdiği 300 milyon litre biyodizel miktarının 

çok altında olduğunu göstermektedir.  

Özetle, hammadde olarak atık bitkisel yağları kullanarak biyodizel üretmek 

isteyen sektörün yeterli sayılabilecek üretim kapasitesi ve tedarik edebilecek 

hammaddesi mevcutken, hammaddenin toplanmasının zor oluşundan ve çok düşük 

                                                 
204 Atık yağlardan biyodizel üreten 9 adet firma ile yapılan görüşmeler sonucu bu rakama ulaşılmıştır. 
205 Biyoyakıt Dünyası, 2008:17-18. 
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miktarlarda toplanmasından ötürü bu şekilde de zorunlu harmanlama uygulamasını 

karşılayabilecek biyodizel miktarını üretmek mümkün değildir. 

5.3.2. Yüzde 5 Zorunlu Harmanlama Oranı Uygulamasının Gıda Güvencesi 

Etkisi  

Yapılan hesaplamalardan hatırlanacağı üzere, yüzde 5’lik zorunlu 

harmanlama oranı uygulaması 150 milyon litrelik biyoetanol ve 750 milyon litrelik 

biyodizel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır (Bkz. Tablo 5.1.). Yüzde 2’lik zorunlu 

harmanlama oranı uygulaması için yapılan analizlere paralel şekilde, bu miktardaki 

biyoyakıt için gerekli olan tarım ürünü miktarının ve alanının tespit edilmesi 

gerekmektedir. Aşağıda yer alan Tablo 5.5.’te yüzde 5 zorunlu harmanlama oranı 

uygulamasına geçildiğinde ihtiyaç duyulacak tarım ürünü miktarları ve bu tarım 

ürünlerini üretmek için gerekli olan tarım arazisi miktarı hesaplanmıştır. 

Tablo 5.5. Yüzde 5 Zorunlu Harmanlama Uygulamasının Tarım Ürünü İhtiyacı 

Biyoyakıt 

Tüketim 
Miktarı 
(milyon 

litre) 

Tarım 
Ürünü 

Üretim 
İhtiyacı 

(ton) 

Üretim 
Verimi 

(ton/hektar)1 

Ekim Alanı 
İhtiyacı 
(hektar) 

Toplam 
Ekim Alanı 
İçerisindeki 

Payı2 
(yüzde) 

Mısır     360.000   7,2    50.000    9,0 

Buğday    435.000   2,3  189.130    2,1 Biyoetanol 150 
Şeker 
Pancarı 1.575.000 48,3    32.608          10,2 

       

Kanola 1.650.000   3,0    550.000 - 

Ayçiçeği 1.875.000   1,8 1.041.666 - 

Aspir 2.475.000   1,3 1.903.846 - 
Biyodizel 750 

Soya 
Fasulyesi 3.750.000   3,6 1.041.666 - 

Kaynak: Yazar tarafından hesaplanmıştır. 
1 TÜİK, 2009b’de sorgulama yapılarak ilgili ürünlere ait 2008 yılı verim değerleri kullanılmıştır. 
2 Zorunlu harmanlama oranı uygulamasının gerektirdiği kanola, ayçiçeği, aspir ve soya fasulyesi ekim 
alanı ihtiyacı, bu ürünlerin mevcut toplam ekim alanından çok büyük olduğu için söz konusu ürünlere 
ilişkin yüzde hesaplama yapılmamıştır.   

Tablo 5.5.’te görüldüğü üzere, ulaştırma sektöründe kullanılan fosil yakıtlara 

biyoyakıtlarla yüzde 5’lik zorunlu harmanlama uygulaması getirilmesi durumunda; 
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gerekli olan biyoetanol miktarının üretilmesi için 360 bin ton mısıra, 435 bin ton 

buğdaya veya 1.575 bin ton şeker pancarına ihtiyaç duyulurken, biyodizel için ise 

1.650 bin ton kanolanın, 1.875 bin ton ayçiçeğinin, 2.475 bin ton aspirin veya 3.750 

bin ton soya fasulyesinin üretim sürecinde kullanılması gerekmektedir. Bu ürünlerin 

yukarıda belirtilen miktarlarda üretilmesi için gerekli olan tarım arazisi miktarları söz 

konusu ürünlerin verimlerinden yararlanılarak hesaplanmış olup, bahse konu tabloda 

belirtilmiştir. Ayrıca, hesaplanan bu arazi miktarlarının söz  konusu ürünlerin toplam 

ekim alanı içerisindeki payları da aynı tablonun son sütununda gösterilmiştir. 

Bir önceki bölümde yapılan analizlerde, biyodizel sektörünün yüzde 2’lik 

zorunlu harmanlama oranı uygulamasının gerektirdiği biyodizel miktarını 

sağlayamayacağı ve gıda güvencesine ciddi bir şekilde zarar vereceği ortaya 

konulmuştur. Bu açıdan, yüzde 2’lik zorunlu harmanlama oranını bile yerine 

getiremeyen biyodizel sektörünün, yüzde 5 zorunlu harmanlama oranı uygulamasını 

sağlayabilmesi ve bu uygulamayı gıda güvencesine zarar vermeden gerçekleştirmesi 

mümkün değildir. Bu husus göz önünde bulundurulduğunda, bu bölümde biyodizel 

için yüzde 5 zorunlu harmanlama oranı uygulamasına ilişkin değerlendirme 

yapılmasına gerek olmadığı düşünülmektedir. Özetle, hammadde (tarım ürünleri; 

kanola, ayçiçeği, aspir, soya fasulyesi ve atık bitkisel yağ) darlığından ötürü 

biyodizel sektörünün yüzde 5 zorunlu harmanlama oranı uygulamasının gerektirdiği 

yıllık 750 milyon litre biyodizel miktarını üretmesi mümkün görülmemekte olup, bu 

uygulamaya başlanması durumunda yağlı tohumlu bitkilerdeki mevcut gıda 

güvencesi sorunumuz daha da kötüleşecektir. 

Biyoetanol sektöründe yer alan firmaların mevcut üretim kapasiteleri ve 

üretim sürecinde kullandıkları tarımsal hammaddeler dikkate alındığında, yüzde 5’lik 

zorunlu harmanlama uygulamasının gerektirdiği 150 milyon litrelik biyoetanol 

talebinin yalnız bir tarım ürününden karşılanması mümkün değildir. Bu noktada 

mevcut firmaların özellikleri (üretim kapasitesi, biyoyakıt üretim sürecinde 

kullanmış olduğu tarımsal hammadde türü) göz önünde bulundurulduğunda, 150 

milyon litrelik biyoetanol talebinin 75 milyon litresinin hammadde olarak şeker 

pancarından, geriye kalan 75 milyon litresinin ise buğday veya mısırdan 



BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

 

………………...136 

karşılanacağı tahmin edilmektedir. Daha önceki bölümde de belirtildiği üzere, üretim 

süreçlerinde buğday ve mısır kullanma esnekliğine sahip olan tesisler tercihlerini 

mısır ürününde yoğunlaştırmaktadır. Bahse konu bu husus da dikkate alındığında, 

150 milyon litrelik biyoetanol talebinin yarısının şeker pancarı ve yarısının da mısır 

ürününden karşılanacağı varsayılmaktadır. 

75 milyon litrelik mısır kaynaklı biyoetanol üretimi için ve 180 bin ton mısıra 

ve 25 bin hektar alana ihtiyaç duyulmaktadır. Toplam mısır üretiminin yüzde 5,3’üne 

denk gelen bu üretim miktarını yerli üretimle sağlamak mümkündür. Ancak, mevcut 

durumda mısır üretiminin yerli tüketimi karşılamada kısmen yetersiz oluşu ve 

biyoetanol sektörünün ilave 180 bin tonluk mısır talebinin, mısır ürününün yeterlilik 

derecesini yüzde 82,8’den yüzde 79,3’e düşürecek olmasının bu üründe gıda 

güvencesi sorunu meydana getirebileceği düşünülmektedir. Bu durumda, tarım 

sektörünün olumsuz etkilenmemesi için mısır üretim alanlarının artırılmasının yanı 

sıra biyoetanol üretiminin bir kısmının da buğday hammaddesi kullanılarak 

gerçekleştirilmesi sağlanabilir.  

Öte yandan, 75 milyon litrelik şeker pancarı kaynaklı biyoetanol üretimi için 

yaklaşık 787 bin ton şeker pancarına ve 16 bin hektarlık alana ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye yıllık yaklaşık 320 bin hektarlık alanda 14 milyon ton civarında üretim elde 

ettiği bu üründe kendine yeten bir ülkedir. Bu açıdan, biyoetanol sektörünün 787 bin 

tonluk şeker pancarı talebi, zaten istekli olan şeker pancarı üreticilerinin kotalarının 

yüzde 5 artırılması ile rahatlıkla karşılanabilecektir. Son tahlilde, biyoetanol 

üretiminin hammadde olarak şeker pancarı kullanılarak gerçekleştirilmesi, ülkemizde 

gıda güvencesini olumsuz yönde etkilemeyecektir. 

5.4. Zorunlu Harmanlama Oranı Uygulamasının Çiftçi Gelirlerine ve Kırsal 

Kalkınmaya Etkisi 

Zorunlu harmanlama oranı uygulamasına başlanması durumunda tarımsal 

üretim miktarlarımızda artışlar yaşanması ve küçük de olsa belli miktarlarda ürün 

fiyatlarının yükselmesi beklenmektedir. Tüm bunların, çiftçi gelirlerinin artmasına 

olumlu katkı yapacağı aşikârdır. Bu bölümde çiftçi gelirlerinde meydana gelecek 
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büyümede ürün fiyatlarında beklenen artışlar göz önünde bulundurulmamış, sadece 

tarımsal üretim miktarlarındaki artışlar sonucu elde edilen gelir analize dahil 

edilmiştir.  

Böyle bir yaklaşımın benimsenmesinde 3 temel faktör rol oynamıştır. İlk 

olarak, biyoetanol üretiminin tarımsal hammadde talebinin söz konusu ürünlerin 

toplam üretim değeri içerisinde düşük bir pay teşkil etmesi ve özellikle şeker pancarı 

üretiminin rahatlıkla artırılabilir olması dikkate alınarak, zorunlu harmanlama oranı 

uygulamasının biyoetanol üretimine konu tarımsal ürün fiyatlarında küçük oranda bir 

artış meydana getireceği tahmin edilmekte ve bu artışın da ihmal edilmesinde sakınca 

görülmemektedir. İkincisi, biyodizel üretiminde kullanılan yağlı tohumlu bitkilerde 

ülkemizin kendi kendine yetememesi ve yüksek miktarlarda ithalat yapıyor olması 

göz önünde bulundurulduğunda, zorunlu harmanlama oranı uygulamasının 

doğurduğu talep baskısının doğrudan ithalat artışlarına yansıyacağı ve iç fiyatlarda 

önemli bir artış meydana getirmeyeceği düşünülmektedir. Son olarak, sadece zorunlu 

harmanlama uygulamasına bağlı biyoyakıt sektörü hammadde talep artışına 

dayanarak tarım ürünlerine yönelik fiyat projeksiyonlarında bulunulmasının sağlıklı 

bir yaklaşım olmadığı düşünülmektedir. 

Diğer yandan, biyodizel sektörüne yönelik zorunlu harmanlama oranı 

uygulanması durumunda, ihtiyaç duyulan tarımsal hammaddenin çok büyük oranda 

ithal edileceği tahmin edilmektedir. Hatırlanacağı üzere, yaklaşık 4 milyon ton olan 

mevcut yağlı tohumlu bitkiler tüketimimizin yüzde 75’i ithalat yoluyla 

karşılanmaktadır. Bu durum, biyodizele getirilecek herhangi bir zorunlu harmanlama 

oranı uygulamasının doğrudan yağlı tohumlu bitkiler ithalatında bir artışa yol 

açacağını, dolayısıyla yurt içi üretim miktarının çok fazla etkilenmeyeceğini ve 

sonuç itibarıyla çiftçi gelirlerinde kayda değer bir artışın yaşanmayacağını ortaya 

koymaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında, zorunlu harmanlama oranı 

uygulamasının sadece biyoetanol üretimine konu tarım ürünlerini üreten çiftçilerin 

gelirlerine olumlu katkısının olacağı ve bu gelir artışının da üretim artışından 

kaynaklanacağı düşünülmektedir. 
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Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere, ülkemizdeki biyoetanol 

sektörünün mevcut yapısı göz önünde bulundurulduğunda, zorunlu harmanlama 

uygulamasına başlanılması durumunda biyoetanol üretiminin yarı yarıya mısır ve 

şeker pancarı kullanılarak gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Yüzde 2’lik zorunlu 

harmanlama oranının oluşturacağı 60 milyon litrelik biyoetanol üretiminin 30 milyon 

litresi için 72 bin ton mısır üretimi ve geri kalan 30 milyon litre biyoetnaol için 315 

bin ton şeker pancarı üretimi gerçekleştirilecektir. Diğer yandan, yüzde 5’lik zorunlu 

harmanlama oranının oluşturacağı 150 milyon litrelik biyoetanol üretiminin 75 

milyon litresi için 180 bin ton mısır üretimi ve geri kalan 75 milyon litre biyoetanol 

için 787,5 bin ton şeker pancarı üretimi gerçekleştirilecektir. 

Zorunlu harmanlama oranı uygulamasına başlanılması durumunda çiftçi 

gelirlerinde meydana gelecek artış Tablo 5.6.’da özetlenmiştir. Söz konusu tablonun 

incelenmesinden görüleceği üzere, yüzde 2’lik zorunlu harmanlama uygulaması 

mısır üreticilerinde 31,7 milyon TL ve şeker pancarı üreticilerine 34,7 milyon TL 

olmak üzere çiftçi gelirlerinde toplam 66,4 milyon TL’lik bir artış meydana 

getirecektir. Öte yandan, yüzde 5’lik zorunlu harmanlama uygulamasına başlanması 

durumunda mısır üreticilerine 79,2 milyon TL, şeker pancarı üreticilerine ise 86,6 

milyon TL olmak üzere çiftçi gelirlerinin toplam 165,8 milyon TL artacağı 

hesaplanmıştır. 

Tablo 5.6. Zorunlu Harmanlama Oranı Uygulamasının Çiftçi Gelirlerine Etkisi 

Zorunlu 
Harmanlama 

Oranı 

Tüketim 
Miktarı 

(milyon litre) 

Tarım 
Ürünü 

Üretim 
İhtiyacı 

(ton) 

Birim 
Ürün 

Fiyatı* 
(TL/kg) 

Çiftçi Geliri 
(milyon TL) 

İstihdama 
Katkısı 

(bin kişi) 

Mısır     72.000 0,44 31,7 3,0 
Yüzde 2 60 

Şeker 
Pancarı    315.000 0,11 34,7 5,4 

  

Mısır     180.000 0,44 79,2 7,6 
Yüzde 5 150 

Şeker 
Pancarı   787.500 0,11 86,6 13,5 

Kaynak: Yazar tarafından hesaplanmıştır. 
* Mısır ve şeker pancarı fiyatları 2009 yılı ortalama fiyatlar olup, TÜİK, 2010’dan elde edilmiştir.  
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Bunlara ilaveten, zorunlu harmanlama oranı uygulamasının kırsal 

kalkınmanın sağlanmasına olumlu etkileri bulunmaktadır. Öncelikle, kırsal kesimde 

yaşayan insanlar tarım sektöründe ilave istihdam imkânı bulacaktır. Rakamlarla ifade 

etmek gerekirse, yüzde 2’lik zorunlu harmanlama oranı uygulamasının doğurduğu 72 

bin tonluk mısır üretimi ilave 3 bin kişilik istihdam ve 315 bin tonluk  şeker pancarı 

üretimi ise ilave 5,4 bin kişilik istihdam potansiyeli yaratacaktır. Öte yandan, yüzde 

5’lik zorunlu harmanlama oranı uygulamasının istihdama katkısı ise mısır üretimde 

7,6 bin kişi, şeker pancarı üretiminde 13,5 bin kişi olmak üzere toplam 21,1 bin kişi 

olarak hesaplanmıştır.206, 207 

Üretici gelirlerinde beklenen artışlar ve tarım sektöründe yaratılan yeni 

istihdam imkânlarının bir çarpan etkisiyle kırsal bölgelerin sosyal ve ekonomik 

kalkınmasında olumlu yansımalarının olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, hammadde 

erişiminin kolay olması için kırsal alanlarda kurulan biyoyakıt üretim tesislerinin 

yaratacağı istihdam ve altyapı-lojistik yatırımları da kırsal kalkınmanın sağlanması 

noktasında faydalı olacaktır. Biyoyakıt üretim tesislerinde yaratılacak istihdam başta 

olmak üzere, tarımsal ürünlerin taşınması, biyoyakıtların depolanması ve nakliyesi 

gibi hizmet sektörleri de göz önünde bulundurulduğunda biyoyakıt sektörünün 

doğrudan 250 kişiye istihdam sağlayacağı tahmin edilmektedir. Sonuç itibarıyla, 

zorunlu harmanlama oranı uygulamasının ilave gelir ve istihdam artışı yaratarak 

kırsal kalkınmanın sağlanmasına olumlu etkileri bulunmaktadır. 

5.5. Zorunlu Harmanlama Oranı Uygulamasının Bütçeye Etkisi 

Bilindiği üzere, biyoyakıt sektör temsilcilerinin en büyük iki talebi zorunlu 

harmanlama oranı uygulamasına geçilmesi ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 

muafiyeti oranının yükseltilmesidir. Zorunlu harmanlama oranı uygulamasının tarım 
                                                 
206 2009 yılı mısır üretim rakamımız 4.250 bin ton olup, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı yaklaşık 180 
bin mısır üreticisi bulunmaktadır. Bu veri ışığında, 72 bin ton mısır üretiminin yaklaşık olarak (72 bin 
ton X 180 bin kişi / 4.250 bin ton = 3.049 kişi) 3 bin kişilik, 180 bin ton mısır üretiminin ise yaklaşık 
olarak (180 bin ton X 180 bin kişi / 4.250 bin ton = 7.623 kişi) 7,6 bin kişilik istihdam potansiyeli 
yaratacağı hesaplanmıştır. 
207 TürkŞeker, 2009b:16’da yer alan verilerde, 2008 yılından 143.099 pancar üreticisinin 8.355 bin ton 
şeker pancarı üretimini gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Bu veri ışığında, 315 bin ton şeker pancarı 
üretiminin yaklaşık olarak (315 bin ton X 143.099 kişi / 8.355 bin ton = 5.395 kişi) 5,4 bin kişilik, 
787,5 bin ton şeker pancarı üretiminin ise yaklaşık olarak (787,5 bin ton X 143.099kişi / 8.355 bin ton 
= 13.487 kişi) 13,5 bin kişilik istihdam potansiyeli yaratacağı hesaplanmıştır. 
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sektörüne etkilerinin incelendiği bu bölümde, bahse konu uygulamanın mali açıdan 

da değerlendirilmesi, zorunlu harmanlama uygulamasına başlanılması durumunda 

ülkemizin ne kadarlık bir vergi kaybına uğrayacağının analiz edilmesi önem arz 

etmektedir. 

Hatırlanacağı üzere, 2008 yılı itibarıyla ülkemiz benzin tüketimi 3 milyar 

litre, motorin tüketimi ise 15 milyar litre seviyesinde olup, yüzde 2 zorunlu 

harmanlama oranı uygulamasına geçildiği takdirde 60 milyon litre biyoetanol ve 300 

milyon litre biyodizel tüketilecektir. Başka bir ifade ile, yüzde 2 zorunlu harmanlama 

oranı uygulaması, 60 milyon litre benzinin ve 300 milyon litre motorinin daha az 

tüketilmesine neden olacaktır. Diğer yandan, ülkemizdeki mevcut uygulamada; yerli 

tarım ürünlerinden elde edilmiş biyoyakıtların benzin ve motorinle harmanlanması 

durumunda, benzin ve motorinden alınan ÖTV, en fazla yüzde 2 olmak üzere 

biyoyakıt miktarının karışım miktarına oranı kadarki kısmı vergilendirmeden muaf 

tutulmaktadır. Bu durum, zorunlu harmanlama uygulamasına başlanıldığı takdirde 

bir vergi kaybının olacağını göstermektedir. 

Tablo 5.7. Zorunlu Harmanlama Oranı Uygulamasının Vergi Kaybı 

Oran Akaryakıt Türü 

Azalan 
Akaryakıt 
Tüketimi 

(milyon litre) 

ÖTV* 
( TL/litre) 

Vergi Kaybı  
(milyon TL) 

Toplam Vergi 
Kaybı 

(milyon TL) 

Benzin 60 1,89 113,5 Yüzde 
 

2 Motorin 300 1,30 391,4 
504,8 

Benzin 150 1,89 283,7 Yüzde 
 

5 Motorin 750 1,30 978,4 
1.262,1 

Kaynak: Yazar tarafından hesaplanmıştır. 
* 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca, 95 oktan katkılı kurşunsuz benzinin ÖTV tutarı 1,8915 TL, ağırlık itibarıyla kükürt 
oranı % 0,05’i geçmeyen motorinin ÖTV tutarı ise 1,3045 TL olarak belirlenmiştir. 

Diğer yandan, mevcut vergi muafiyetinin sadece yerli tarım ürünlerinden 

üretilen biyoyakıtları kapsadığı bilinmekte olup, ithal edilen tarım ürünlerinin ve atık 
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yağların hammadde olarak kullanıldığı biyoyakıtlara yönelik herhangi bir vergi 

muafiyeti bulunmamaktadır. Bu açıdan, zorunlu harmanlama uygulamasına 

başlanması durumunda biyodizel üretiminin çok yüksek oranda ithal edilen yağlı 

tohumlu bitkilerden karşılanacağı öngörüldüğünden, biyodizel sektörüne yönelik 

zorunlu harmanlama oranı uygulamasının oluşturacağı vergi kaybının çok düşük 

olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumun farkında olmakla birlikte, üretilecek tüm 

biyoyakıtların vergi muafiyetine dahil olduğu varsayımı altında, zorunlu yüzde 2 

harmanlama oranı uygulamasının oluşturacağı vergi kaybı hesaplanmış olup, Tablo 

5.7.’de sunulmuştur. Ayrıca, sektörün mevcut vergi muafiyeti oranı uygulamasının 

yüzde 5’e yükseltilmesi yönündeki talebi de dikkate alınarak, vergi muafiyetinin 

yüzde 5 olduğu ve yüzde 5 zorunlu harmanlama oranı uygulamasına başlanıldığı 

takdirde bu uygulamanın ne kadar vergi kaybına yol açacağı da aynı tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 5.7’de görüldüğü üzere, yukarıdaki varsayımlar altında zorunlu yüzde 2 

harmanlama oranı uygulamasına başlanılması durumunda, benzin tüketimimizdeki 

azalıştan dolayı 113,5 milyon TL, motorin tüketimimizdeki azalıştan dolayı ise 391,4 

milyon TL vergi kaybı olmak üzere toplamda 500 milyon TL’nin üzerinde bir vergi 

kaybı gerçekleşecektir. Diğer yandan, zorunlu yüzde 5 harmanlama oranı 

uygulamasına geçilip, ÖTV muafiyeti oranının da yüzde 5 yükseltilmesi durumunda 

toplam vergi kaybının 1.262 milyon TL olacağı hesaplanmıştır. Bununla birlikte, 

biyoyakıt üretim tesislerinden alınacak kurumlar vergisi ve gelir vergisi sayesinde 

bahse konu bu vergi kayıplarının düşük de olsa bir miktar azalacağı bilinmekte olup, 

söz konusu vergiler bu çalışma kapsamında dikkate alınmamıştır.  

5.6. Senaryo Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Bu bölümde üzerinde çalışılan zorunlu harmanlama senaryoları, hâlihazırdaki 

benzin ve motorin tüketim rakamlarımız ile mısır, buğday, şeker pancarı, kanola, 

ayçiçeği, aspir ve soya fasulyesi gibi biyoyakıt üretimine konu ürünlere ilişkin 

mevcut verilere dayanmaktadır. Bununla birlikte, petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık 

ve ekonomik kriz sebebiyle toplam yakıt tüketiminin azalabileceği, ürün deseninde 

ve tüketim alışkanlıklarında meydana gelebilecek değişiklikler ile iklim koşullarına 
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bağlı olarak söz konusu tarımsal ürünlere ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret 

verilerinin farklılık arz edebileceği bilinmektedir. Ayrıca, önümüzdeki 10 yıl 

içerisinde biyoyakıt hammadde kapasitesinin petrol tüketimine nispetle nasıl bir seyir 

izleyeceği de belirsizliğini korumaktadır. 

Tüm bu zorluklara rağmen, biyoyakıt sektöründe bir yol haritasının 

belirlenebilmesi ve bu yol haritasının tarım sektörünü nasıl etkileyebileceğinin 

kestirilmesi için zorunlu harmanlama senaryolarına dair bir analiz yapılmıştır. Bu 

analizin sonuçları aşağıda özetlenmektedir. 

i) Mevcut benzin ve motorin tüketimi dikkate alındığında, yüzde 2’lik 

zorunlu harmanlama oranı uygulaması 60 milyon litre biyoetanol ve 300 

milyon litre biyodizel, yüzde 5’lik zorunlu harmanlama oranı 

uygulaması halinde ise 150 milyon litre biyoetanol ve 750 milyon 

biyodizel üretimine ihtiyaç duyulacaktır. 

ii) Biyoetanol ve biyodizel sektörünün mevcut üretim altyapı kapasitesi, 

yüzde 2 veya yüzde 5’lik zorunlu harmanlama uygulamasının ihtiyaç 

duyacağı üretim miktarını karşılayabilecek niteliktedir. 

iii) Ekim alanı, üretim ve tüketim miktarları ile ürünlerin yeterlilik 

dereceleri göz önüne alındığında, ülkemizde biyoetanol üretiminde 

kullanılan tarımsal hammadde temininin biyodizel üretiminde 

kullanılanlara kıyasla çok daha kolay olduğu görülmektedir. 

iv) Yüzde 2 veya yüzde 5 zorunlu harmanlama oranı uygulandığı takdirde, 

biyoetanol sektörünün hammadde talebinin gıda güvencesi açısından 

tarım sektörü üzerinde bir baskı yaratmayacağı düşünülmektedir. 

v) Biyoetanol üretiminde kullanılan tarımsal ürünlerden, yeterlilik derecesi 

mısıra göre yüksek olan şeker pancarı ve buğdayın ön plana çıkartılması 

kaynakların etkin kullanımı açısından daha faydalı olacaktır. 

vi) Ülkemizin yağlı tohumlu bitkilere ait yeterlilik derecesinin çok düşük 

seviyede bulunması ve bu ürünlere ilişkin dışa bağımlı yapısını 
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sürdürmesi, zorunlu harmanlama oranının biyodizel sektöründe 

uygulanmasını tarımsal açıdan mümkün olmaktan çıkarmaktadır. Böyle 

bir uygulamaya geçildiği takdirde, gıda güvencesi tehlikesiyle karşı 

karşıya kalınacağı tahmin edilmektedir. 

vii) Bitkisel atık yağlardan biyodizel üretimi için hâlihazırda yeterli 

sayılabilecek üretim kapasitesi ve tedarik edilebilecek çok yüksek 

miktarda hammadde olmasına rağmen, toplanan yıllık bitkisel atık yağ 

miktarı çok düşük olduğundan, bu şekilde de zorunlu harmanlama 

uygulamasının oluşturduğu ilave talebi karşılayacak biyodizel üretmek 

mümkün gözükmemektedir. 

viii) Zorunlu harmanlama oranı uygulamasının; sadece biyoetanol üretimine 

konu tarım ürünleri üreten çiftçilerin gelirlerine olumlu katkısının 

bulunacağı, biyodizel üretiminde hammadde olarak kullanılan yağlı 

tohumlu bitkiler ithalatını artıracağı ve dolayısıyla bu ürünleri üreten 

çiftçi gelirlerinde kayda değer bir artış meydana getirmeyeceği 

düşünülmektedir.  

ix) Yüzde 2 zorunlu harmanlama oranı uygulamasına başlanması halinde 

mısır ve şeker pancarı üreten çiftçilerin gelirlerinde toplam 66,4 milyon 

TL, yüzde 5’lik zorunlu harmanlama uygulamasına başlanması 

durumunda ise mısır ve şeker pancarı üreten çiftçi gelirlerinin 165,8 

milyon TL artacağı tahmin edilmektedir. 

x) Yüzde 2’lik zorunlu harmanlama oranı uygulamasının ihtiyaç duyduğu 

tarımsal üretim ilave 8,4 bin kişilik, yüzde 5’lik zorunlu harmanlama 

oranı uygulaması ise ilave 21,1 bin kişilik istihdam potansiyeli 

yaratacaktır. Ayrıca, zorunlu harmanlama oranı uygulaması sayesinde 

biyoyakıt sektörünün doğrudan 250 kişiye istihdam sağlayacağı tahmin 

edilmektedir. 

xi) Zorunlu harmanlama uygulamasına başlanılması halinde, mevcut 

durumda vergi muafiyetinden sadece biyoetanol üreticilerinin 
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yararlanabileceği bilinmekte olup, yüzde 2 zorunlu harmanlama 

uygulamasının kamuya vergi kaybı 113,5 milyon TL olacaktır.  

xii) Bütün biyoyakıtların vergi muafiyetine dahil olduğu varsayımı altında 

zorunlu yüzde 2 harmanlama oranı uygulamasının oluşturacağı vergi 

kaybı 504,8 milyon TL; zorunlu yüzde 5 harmanlama oranı 

uygulamasına geçilip, ÖTV muafiyeti oranının da yüzde 5’e 

yükseltilmesi durumunda ise toplam vergi kaybı 1.262 milyon TL 

olacaktır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünya genelinde üretimi ve tüketimi hızla artan biyoyakıtların son yıllarda 

geniş yankı uyandırması uygulanan politikaların neticesinde olmuştur. Biyoyakıt 

üretiminde ve kullanımında lider olarak temayüz eden öncü ülkelerin ayrıntılı bir 

şekilde incelenmesi göstermektedir ki, bu ülkeler üretime, tüketime yönelik 

politikaların yanı sıra çok sayıda destekleme politikasını da muntazaman 

uygulamaktadırlar. Ayrıca, ülkelerin üretim ve tüketim planlaması yaparak 

politikalarını ilan ettikleri bir program çerçevesinde yürüttükleri gözlenmiştir. 

Biyoyakıt üretim politikaları açısından göze çarpan en önemli husus, 

ülkelerin üretim sürecinde kullandıkları hammaddeleri ithal etmek yerine, ülkede 

yetiştirilen tarımsal ürünlerden sağlamaya çalışmalarıdır. Yerel üretime ağırlık 

verilip yeni istihdam ve gelir imkânlarının yaratılmasına fırsat veren bu politika 

birçok ülke tarafından benimsenmiş durumdadır. Bununla birlikte, ülkelerin 

biyoetanol veya biyodizel olmak üzere sadece bir tür biyoyakıt üretimine ağırlık 

verdikleri görülmektedir. Bu politika tercihine paralel şekilde, ülkeler iklim şartlarına 

uygun bir tarım ürününde uzmanlaşmakta ve özellikle o ürünü biyoyakıt üretiminde 

kullanmaktadırlar. 

Uygulanan biyoyakıt tüketim politikaları incelendiğinde, ülkelerin yasal 

düzenlemelerle biyoyakıt kullanımını zorunlu hale getirdikleri ve koymuş oldukları 

sayısal hedeflerle tüketimlerini artırmaya çalıştıkları gözlenmiştir. Biyoyakıt 

tüketimlerini düzenli bir şekilde artırmak isteyen birçok ülkede benzinle ve motorinle 

karıştırılması zorunlu biyoyakıt harmanlama oranları yasal düzenlemelerle 

belirlenmiştir. Bu politika uygulamasına başvurulan ülkelerde,  bütün tüketiciler 

biyoyakıt kullanmaya mecbur hale getirilmektedir. Ayrıca, miktar olarak biyoyakıt 

tüketimlerinin belirli bir seviyeye ulaşmasını ve/veya ulaştırma sektöründe kullanılan 

akaryakıtın belirli bir oranını biyoyakıtlarca karşılamayı hedefleyen ülkeler de 

bulunmaktadır. 

Yeni bir sektör olan, ölçek ekonomisinde faaliyet göstermeyen, bilgi birikim 

ve teknolojik açıdan dezavantajlı konumda bulunan biyoyakıt üretiminin üretim 
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düzeyine ulaşması ve fosil yakıtlarla rekabet edebilmesi için öncelikle devlet eliyle 

desteklenmesi gerekmektedir. Bu durumun bilincinde olan birçok ülke, biyoyakıt 

sektörüne yönelik etkin bir destekleme politikası uygulamaktadır. Biyoyakıt 

destekleme politikaları çerçevesinde, doğrudan üretimi veya tüketimi özendiren 

teşvikler söz konusu olabildiği gibi, altyapı ve lojistik yatırımlara yönelik 

sübvansiyonlar ve Ar-Ge yardımlarının da ciddi birer araç olarak kullanıldığı 

görülmüştür. 

Son dönemde çoğu ülke tarafından ağırlıklı bir şekilde uygulanan biyoyakıt 

politikalarının birçok alanda olduğu gibi tarım sektöründe de etkileri görülmüştür. Bu 

çalışmada biyoyakıtların tarım sektörüne etkileri, gıda güvencesi, tarımsal çevre ile 

çiftçi gelirleri ve kırsal kalkınma konuları altında sınıflandırılarak ayrıntılı bir şekilde 

incelenmiştir. 

Biyoyakıtların gıda güvencesini, iki şekilde olumsuz etkilediği tespit 

edilmiştir. Bunlardan birincisi, biyoyakıt sektörünün yüksek miktarda tarımsal 

hammadde ihtiyacının küresel gıda arzında ciddi daralmalar meydana getirmesi ve 

biyoyakıtların yeterli gıda arzının sağlanması boyutuyla gıda güvencesini tehdit 

etmesidir. Yapılan hesaplamalara göre, 2008 yılında 100 milyon ton üzerindeki 

mısırın, 320 milyon ton şeker kamışının, 40 milyon ton şeker pancarının ve 35 

milyon ton bitkisel yağın (kanola, soya fasulyesi ve palm yağı) küresel gıda arzında 

yerini kaybederek biyoyakıt sektöründe kullanıldığı ortaya çıkmıştır. İkinci olarak, 

biyoyakıt sektörünün tarımsal hammadde talebinin, tarım ürünleri fiyatlarında 

yaşanan artışta önemli bir rol oynadığı ve gıdaya erişim ve gıdanın satın alınabilirliği 

boyutuyla gıda güvencesini tehdit ettiği anlaşılmıştır. 

Biyoyakıtların tarımsal çevreyi başlıca sera gazı salınımı, toprak erozyonu ve 

kirliliği, su kullanımı ve biyolojik çeşitlilik gibi alt başlıklarda etkiledikleri 

görülmüştür. Biyoyakıt-tarımsal çevre etkileşimindeki en önemli konulardan birisi 

olan karbondioksit, metan, azotoksit gibi sera gazları salınımlarının atmosferin aşırı 

ısınmasına ve küresel ısınmaya yol açarak iklim değişikliği sorununa neden olduğu 

bilinmektedir. Diğer yandan, ulaştırma sektöründe kullanılan fosil yakıtların 

yanmasıyla ortaya çıkan gazların sera gazı salınımında en fazla rol oynayan 
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faktörlerden biri olduğu da bilinmektedir. Bu noktada, fosil yakıtlar yerine 

biyoyakıtlar kullanılması halinde, biyoyakıtın çeşidine ve üretim sürecinde kullanılan 

tarımsal hammadde türüne göre farklılık arz etmek kaydıyla, biyoyakıtların sera gazı 

salınım miktarlarının azaltılmasına olumlu katkıda bulundukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca, kullanılmış yemek ve kızartma yağları gibi atık yağlardan 

üretilen biyodizel ile şeker kamışı ve selülozik hammaddelerden üretilen 

biyoetanolün sera gazı salınımının azaltılmasında en yüksek katkıyı yaptıkları, buna 

karşılık mısırdan üretilen biyoetanolün ise sera gazı salınımı üzerinde kayda değer 

bir etkisinin olmadığı görülmüştür.  

Öte yandan, mera, otlak ve orman alanlarından oluşan tarım dışı arazilerin 

biyoyakıt hammaddesi olan mısır, şeker kamışı, yağlı tohum bitkileri gibi tarım 

ürünleri yetiştirmek üzere tarım arazisine dönüştürülmesi halinde, sera gazı 

salınımını bir bütün olarak değerlendiren çalışmaların farklı sonuçlara ulaştığı 

gözlenmiştir. Yüksek miktarda karbonun tutulduğu bu alanlarda arazi dönüşümü 

yapılarak üretilen tarım ürünlerinin biyoyakıt sektöründe kullanılması durumunda, 

biyoetanol ve biyodizelin oluşturduğu sera gazı salınımlarının fosil yakıtlara kıyasla 

daha fazla olduğu gerçeği ile karşılaşılmıştır. 

Biyoyakıt-tarımsal çevre etkileşimi başlığı altında biyoyakıtların artan arazi 

kullanımına ve yoğun tarımsal faaliyetlerde bulunulmasına yol açarak toprak 

erozyonuna ve kirliliğine neden olduğu görülmüştür. Artan arazi kullanımı ve yoğun 

tarımsal faaliyetler, toprak içerisindeki organik ve inorganik maddelerin tükenmesine 

ve toprağın mineral maddeler bakımından eksik kalmasına yol açarken tarımsal 

üretim sürecinde kullanılan gübre, zirai ilaçlar gibi birtakım kimyasal maddeler de 

toprağın kirlenmesini hızlandırmaktadır. Edinilen bilgilere göre, dünya genelinde 20 

milyon hektardan fazla tarım arazisi, biyoyakıt üretimine yönelik tarımsal hammadde 

yetiştirilmek üzere ayrılmıştır. Bu durum, biyoyakıt sektörünün ilave arazi 

kullanımını ve yoğun tarımsal faaliyetleri tetikleyerek, toprak kalitesini olumsuz 

yönde etkilediğini göstermiştir. 

Diğer taraftan, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için suya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Tarımsal üretimde çok önemli bir girdi olan su, çevresel bir problem 
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olarak tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu noktada, biyoyakıt sektörünün 

ihtiyaç duyduğu tarım ürünleri için ilave tarımsal faaliyetlerde bulunulması ve 

özellikle şeker kamışı, şeker pancarı, palm yağı ve mısır gibi biyoyakıt üretiminde 

hammadde olarak kullanılan ürünlerin yetişme dönemlerinde diğer tarım ürünlerine 

kıyasla daha fazla su tüketmeleri, su kullanımını artırmakta ve su kıtlığına yol 

açmaktadır. Buna ilaveten, biyoyakıt dönüşüm sürecinde ürünlerin yıkanması ile 

buharlaştırarak kurutulması safhasında kullanılan fazla miktarda su da, su kıtlığı 

probleminin derinleşmesine neden olmaktadır. 

Biyoyakıt-tarımsal çevre etkileşiminin incelendiği son alan olan biyolojik 

çeşitliliğin azalması günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel tehditlerden 

biri olarak görülmektedir. Yapılan çalışmada, biyoyakıtların biyolojik çeşitliliği iki 

açıdan olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi, biyoyakıt sektörünün 

ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için artan oranda ve yoğun bir 

şekilde arazi kullanımının doğal yaşamı tehdit eder hale gelmesidir. Özellikle 

Brezilya, Endonezya ve Malezya gibi ülke örneklerinde orman alanlarının, ovaların 

ve meraların biyoyakıt üretim amaçlı tarım arazilerine dönüştürülerek birçok bitki ve 

hayvan türlerinin doğal yaşam ortamlarının yok edildiği görülmüştür. Buna ilaveten, 

ülkelerin biyoyakıt üretimi için ağırlıklı olarak belirli bir tarım ürününü yetiştirmeleri 

ve bunun sonucunda tarım sektöründe “mono-kültür” diye adlandırılan tek tiplilik 

sorununun ortaya çıkması da biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. 

Öte yandan, biyoyakıtların tarım sektörünün istihdam kapasitesinin 

büyümesine ve ilave talepten dolayı yükselen ürün fiyatlarının da etkisiyle çiftçi 

gelirlerinin artmasına katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Dahası, biyoyakıt üretim 

tesislerinin ulaştırma maliyetleri düşünülerek tarım alanlarına yakın yerlerde 

kurulması, kırsal kesimde yaşayan insanlara yeni istihdam ve gelir olanakları 

sunduğundan kırsal kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, 

biyoyakıtların çiftçi gelirlerinin artırılması ve kırsal kalkınmanın sağlanması 

noktasında tarım sektörüne gayet olumlu yansımaları olduğu sonucuna varılmıştır. 

Türkiye’de biyoyakıtların ortaya çıkışı ve gelişimi incelendiğinde, ülkemizde 

biyoyakıtlara ilişkin faaliyetlerin 1930’lu yıllara kadar dayandığı fakat bu konudaki 
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gelişmelerin uzun yıllar boyunca bilimsel çalışmaların ötesine geçemediği 

görülmüştür. 2000’li yılların başında itibaren birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 

biyoyakıtlar tekrar gündeme gelmiştir. Özel sektör girişimlerinin hızlandığı bu 

yıllarda bir dizi yasal düzenleme de hayata geçirilmiştir. Ancak, ülkemizde biyoyakıt 

üretimi ve kullanımı bir plan-program çerçevesinde gerçekleştirilmemiş ve 

sektördeki üretim tesisleri gelişigüzel, birbirlerinden bağımsız ve başıboş bir şekilde 

faaliyetlerine başlamışlardır. Bu durum, ülkemizde biyoyakıt sektörünün sağlıksız bir 

biçimde şekillenmesine yol açmıştır. 

 Ülkemizde biyoyakıt sektörünün yapısı incelendiğinde, biyodizel 

üreticilerinin sayıca fazla ve ülkemizin çeşitli bölgelerine yayılmış vaziyette olduğu, 

biyoetanol üreticilerinin ise sayıca az ve sadece üç ilde bulunduğu görülmüştür. Bu 

durum, biyodizel sektöründe rekabetçi bir piyasa yapısının varlığına işaret ederken, 

biyoetanol piyasasının oligopol bir biçimde şekillendiğini göstermektedir. 

Üretim için gerekli altyapı yatırımlarının özel sektör tarafından muazzam bir 

şekilde tamamlandığı biyoyakıt sektörü bir türlü istenilen başarıyı elde edememiştir. 

Biyoyakıt sektörünün başarısızlığının ana nedenleri olarak bilinçsizce kurulan 

biyoyakıt tesisleri, vergi kıskacına alınmış sektör yapısı, akaryakıt dağıtım 

şirketlerinin konuya olan ilgisizlikleri ve her şeyden önemlisi devletin yetkili 

kurumlarınca tanınmış herhangi bir biyoyakıt politika belgesinin olmaması 

gösterilebilir. Günümüzde, çok yüksek miktarlarda yatırımların yapılmış olduğu 

biyoyakıt üretim tesisleri atıl durumdadır. Ülkemizde biyoyakıt sektörünün 

canlanması için zorunlu harmanlama oranı uygulamasına veya etkili bir destekleme 

mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Biyoyakıt politikalarının tarım sektörüne olan etkilerinin derinlemesine analiz 

edildiği bu çalışmada, özellikle dünyada lider konumda olan biyoyakıt üreticilerinin 

yaşamış olduğu deneyimlerden yararlanılarak bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Ancak, ülkemizde mevcut durumda biyoyakıt üretilmediğinden tarım sektörü de 

olumlu veya olumsuz hiçbir şekilde etkilenmemiştir. Bu noktada, biyoyakıtlara 

ilişkin uygulanacak zorunlu harmanlama oranı uygulaması senaryolarının tarım 

sektörüne olası etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Gerek tarımsal hammadde 
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potansiyelimiz açısından gerekse ürün bazındaki yüksek yeterlilik derecesi 

bakımından zorunlu harmanlama oranı uygulamasının biyoetanol için makul bir 

politika uygulaması olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, kanola, ayçiçeği, 

aspir ve soya fasulyesi gibi ülkemizde üretilen yağlı tohumlu bitkilerin yeterlilik 

derecelerinin çok düşük olması ve Türkiye’nin bitkisel yağlarda mevcut dışa bağımlı 

yapısını değiştirememesi, biyodizel için herhangi bir zorunlu harmanlama oranı 

uygulamasına başlanmaması gerektiğini ortaya koymuştur. 

Yapılan analiz sonuçlarına göre, biyoetanol sektöründe zorunlu yüzde 2 

harmanlama oranı uygulanması durumunda çiftçi gelirlerinde toplam 66,4 milyon 

TL’lik bir artış meydana gelirken, mevcut ÖTV muafiyetinden dolayı 113,5 milyon 

TL’lik bir vergi kaybı oluşacaktır. Diğer yandan, zorunlu harmanlama oranı 

uygulamasının ihtiyaç duyduğu tarımsal üretim sayesinden, tarım sektöründe ilave 

8,4 bin kişilik istihdam potansiyeli yaratılacaktır. Ayrıca, bu uygulamaya 

başlanmasıyla birlikte biyoyakıt sektörünün, dönüşüm tesisleri ve hizmet sektörü 

dahil olmak üzere doğrudan 250 kişiye istihdam oluşturacağı tahmin edilmektedir. 

Tarım sektöründe ilave istihdam imkanı ve çiftçi gelirlerinde meydana gelen artışın 

yanı sıra kırsal kesimde yaratılan doğrudan istihdamın sosyal ve ekonomik katkısı da 

göz önünde bulundurulduğunda, zorunlu harmanlama oranı uygulamasının kırsal 

kalkınmanın sağlanmasına olumlu etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. 

2009 yılı verilerine göre, toplam 140 milyar dolarlık ithalatın 30 milyar 

dolarını petrol ve doğalgaz satın alarak gerçekleştiren Türkiye,208 enerji kaynakları 

bakımından büyük oranda dışa bağımlı bir ülkedir. Mevcut durumun bilincinde olan 

ülkemiz, 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda “üretim 

sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının azami ölçüde 

yükseltilmesi” hedefini koymuştur.209 Ülkemizin en temel politika belgesi olan 

Kalkınma Planı’nda da öngörüldüğü şekilde, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri 

olan ve yerli tarımsal üretimle gerçekleştirilebilen biyoyakıtlar Türkiye için 

potansiyel bir enerji kaynağı konumundadır. Bununla birlikte, incelenen ülke 

örneklerinden ve bu konuda elde edilmiş deneyimlerden de yararlanılarak ülkemizde 
                                                 
208 DPT, 2010:43. 
209 DPT, 2006:76. 
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biyoyakıtlar konusunda uygulanacak politikaların tarım sektörüne olumlu 

yansımalarının azami seviyede, olumsuz yansımalarının ise mümkün olduğunca 

sınırlı ölçüde olması için gerekli adımların atılması gerekmektedir. Bu noktada, 

biyoyakıtlara ilişkin belirlenecek bir politika belgesinin çerçevesi, yapılması önem 

arz eden çalışmalar ve genel hatlarıyla bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları 

içeren bir yol haritası aşağıda sunulmaktadır. 

1. Türkiye’nin diğer ülke örneklerinden yararlanarak ve kendi özgün şartlarını 

da göz önünde bulundurarak biyoyakıtlara ilişkin bir politika belirlemesi ve 

bu politikayı “Ulusal Biyoyakıt Stratejisi”, “Biyoyakıt Eylem Planı” ve 

“Ulusal Biyoyakıt Programı” şeklinde ilân etmesi gerekmektedir. 

2. Bu politika belgelerinin ilgili bütün kurum ve kuruluşların katılımıyla ve 

siyasi iradenin de desteği alınarak hazırlanmasının yanı sıra, toplumun bütün 

kesimleri tarafından benimsenerek hayata geçirilmesi ve etkin destekleme 

mekanizmaları ile üretime ve tüketime yönelik ulusal hedefleri de içermesi 

önem arz etmektedir. 

3. Ülkemizde biyodizel ve biyoetanole ilişkin düzenleme, denetleme ve 

incelemeler EPDK, TAPDK ve Çevre ve Orman Bakanlığı gibi farklı 

kurumların görev ve sorumluluğundadır. Bu noktada, farklı kurumsal 

yapılanmalar tarafından ele alınan biyoyakıtların tek bir çatı altında 

toplanması ve bu konuda söz sahibi tek bir kurumun olması uygulanacak 

politikaların etkinliğini artıracaktır. 

4. Biyoyakıt üretimi noktasında bir politika tercihi yapmak gerekirse, 

Türkiye’nin kendisine has özellikleri ve tarımsal hammadde üretim 

potansiyeli de göz önünde bulundurularak, biyodizele kıyasla biyoetanol 

yakıtının öne çıkartılması ülke kaynaklarının daha rasyonel yönetilmesi 

açısından önem arz etmektedir.  

5. Biyoetanol üretiminde kullanılacak tarımsal hammadde bakımından zengin 

bir çeşide sahip olan ülkemizin spesifik bir üründe karar kılarak biyoetanol 

üretimini özellikle bu alana yönlendirmesi, ihtisaslaşmayı ve ölçek 
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ekonomisinde faaliyet göstermeyi sağlayacağından ekonomik açıdan daha 

olumlu sonuçlar verecektir. Bu noktada, ülkemizde yeterlilik derecesi mısıra 

göre yüksek olan şeker pancarı ve buğday biyoyakıt üretiminde ön plana 

çıkartılması gereken ürünler olarak değerlendirilmektedir.   

6. Biyoyakıtların fosil yakıtlara zorunlu yüzde 2 veya yüzde 5 oranında 

harmanlanmasına yönelik belirlenecek bir politika uygulamasının, tarımsal 

hammadde üretim ve tüketim rakamlarımız da dikkate alınarak biyodizel 

yakıtını kapsamaması önem arz etmektedir. Biyoetanol için başlangıç olarak 

yüzde 2 oranında harmanlama zorunluluğunun getirilmesi, uygulamada başarı 

sağlanırsa bunun kademeli olarak artırılması önemli bir politika seçeneği 

olarak görülmektedir. 

7. Türk mutfağında fazla miktarda kullanılan ve atık haline gelmiş kızartma 

yağları ile diğer kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağların biyodizel 

üretiminde kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın geliştirilmesinin ve 

bu konuda atılacak adımların devlet eliyle desteklenmesinin hem ekonomik 

hem de çevresel açıdan çok faydalı olacağı düşünülmektedir. 

8. Üretici, ürün ve elde edilecek gelir bazında sağlıklı değerlendirmeler 

yapılmasına imkân sağlayarak tarım sektörü ile biyoyakıt sektörü arasındaki 

bağlantının güçlendirilmesi ve gerektiğinde anında müdahale edilmesi 

açısından, biyoyakıt sektörüne hammadde tedarikinin sözleşmeli tarım 

yöntemiyle sağlanması ve uygulamanın yaygınlaştırılması gerekli 

görülmektedir. 

9. Özellikle biyodizel yakıtı başta olmak üzere, biyoyakıtlar konusunda kayıt 

dışı üretim engellenmeli ve etkin bir denetim sistemi kurulmalıdır.  

10. Gıdaya konu olmayan çayır, çimen, kavak ve söğüt gibi bitkilerin yanı sıra su 

yosunları ve alglerin üretim sürecinde hammadde olarak kullanıldığı ikinci 

nesil biyoyakıtlara ilişkin Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli ve teşvik 

edilmelidir. 
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EKLER 

EK 1. Biyoyakıtlarla İlgili Mevzuatın Kronolojik Sıralaması ve Kapsamı 

Mevzuatın 
Yayım Tarihi ve 
Resmi Gazete 
(R.G.)  Sayısı 

Mevzuat Türü ve 
İsmi 

Mevzuatın Biyoyakıtlara İlişkin  
Düzenlemiş Olduğu Hususlar 

Biyoyakıtlara 
İlişkin 
Hükümlerin 
Mevzuattaki 
Yeri 

20.12.2003 

R.G. Sayı: 25322 

Kanun 

5015 Sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu 

1) Akaryakıt tanımlaması yapılırken, 
EPDK tarafından belirlenecek diğer 
ürünlerin de akaryakıt olarak 
tanımlanabilineceği belirtilmiştir. 

2) Akaryakıtla harmanlanan ürünler 
tanımlanırken biyoetanol (etanol) ve 
biyodizel (biodizel) ifade edilmiştir. 
Ayrıca, söz konusu maddede yerli 
tarım ürünlerinden denatüre olarak 
üretilen ürünler ile biyodizel, diğer 
akaryakıtla harmanlanan ürünlerden 
farklı olarak akaryakıt ile eşdeğer 
vergiden muaf tutulmuştur. 

3) Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulunca belirlenecek usul ve 
esaslara göre akaryakıtla 
harmanlanan ürünlerin akaryakıt ile 
eşdeğer vergiye tabi olacağı ifade 
edilirken, yerli tarım ürünlerinden 
elde edilen ve akaryakıtla 
harmanlanan ürünlerin bu durumun 
dışında olduğu vurgulanmıştır. 

 

1) 2’nci 
maddenin 
5’inci fıkrası. 

2) 2’nci 
maddenin 
7’nci fıkrası. 

3) 9’uncu 
madde. 

 

06.06.2003 

R.G. Sayı: 25130 

 

Yönetmelik 

Alkol ve Alkollü 
İçkilerin İç ve Dış 
Ticaretine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 

Bu Yönetmelik alkol, alkollü içkiler 
ve metanolün iç ve dış ticareti, 
dağıtımı ve fiyatlandırılması ile izin, 
izleme ve denetim usul ve esaslarını 
kapsamakta olup, Yönetmelikte 
biyoetanole adı geçmese de bir tür 
etil alkol olan biyoetanole ilişkin 
düzenlemelere yol göstermiştir. 

Yönetmeliğin 
ilgili kısımları. 

17.06.2004 

 

R.G. Sayı: 25495 

Yönetmelik 

Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği 

1) Biyodizel (biodizel) akaryakıt 
olarak tanımlanmıştır. 

2) İstasyonsuz kategorisi altında 
verilmiş bayilik lisansı sahiplerinin 
biyodizel (otobiodizel) satışı 
yapamayacağı belirtilmiştir. 

3) Biyodizel (biodizel) için beher 
metreküp için 1,27 TL gelir payı 
belirlenmiş olup, biodizel türlerini 
üreten işleme lisansı sahiplerinin 
sattıkları biodizel türleri için 

1) 4’üncü 
maddenin 
5’inci fıkrası. 

2) 44’üncü 
madde. 

3) 50’nci 
madde. 
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hesapladıkları gelir payını, Ulusal 
Petrol Stoku Komisyonunca 
belirlenen usul ve esaslara göre 
rafinericilere ödeme zorunluluğu 
getirilmiştir.   

10.09.2004 

 

R.G. Sayı: 25579 

Yönetmelik 

Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik 
Kriterler Hakkında 
Yönetmelik 

1) Biyodizel (biodizel) akaryakıt 
olarak tanımlanmıştır. 

2) Akaryakıtla harmanlanan ürünler 
tanımlanırken biyoetanol (etanol) 
dahil edilmiş, biyodizel (biodizel) ise 
hariç tutulmuştur. 

3) Biyodizel (otobiodizel) ve 
biyoetanolün (etanol) harmanlama 
işleminin lisans sahibi rafinerici ve 
dağıtıcılar tarafından yapılacağı 
belirtilirken, piyasaya sunumunda 
ulusal markerların belirlediği şartlara 
uyma zorunluluğu getirilmiştir. 

4) Akaryakıt üretiminin sadece 
rafinerici lisansı sahipleri tarafından 
yapılacağı belirtilirken, saf biyodizel 
(biodizel) ve sanayi tesislerinde yan 
ürün olarak elde edilenler hariç 
tutulmuştur.    

1) 4’üncü 
maddenin (h) 
fıkrası. 

2) 4’üncü 
maddenin (i) 
fıkrası. 

3) 8’inci 
madde. 

4) 9’uncu 
madde. 

21.10.2004 

R.G. Sayı: 25620 

 

Tebliğ 

Etil Alkolün Piyasaya 
Arzı Hakkında Tebliğ 

1) Yakıt biyoetanol; tarımsal 
ürünlerin, atık ve kalıntılarının, 
ormancılık, sanayi ve belediye 
atıklarının biyolojik olarak 
parçalanabilen kısımlarından elde 
edilen ve taşımacılıkta kullanılan 
yakıt olarak tanımlanmıştır. 

2) Yakıt biyoetanolünün piyasaya 
arzına ilişkin; sadece taşımacılık 
yakıtı veya taşımacılık yakıt katkısı 
amacıyla ve kullanım sahasına uygun 
denatürasyon yapılarak yetkili alkol 
dağıtım firması eliyle piyasaya arz 
edilebilineceği belirtilmiştir. 

1) 4’üncü 
madde. 

2) 5’inci 
maddenin (f) 
fıkrası. 

19.04.2005 

R.G. Sayı: 25791 

Yönetmelik 

Bitkisel Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliği 

1) Çevre ve Orman Bakanlığından 
lisans almış geri kazanım tesisleri 
tarafından toplanacak atık yağların, 
endüstride kullanılmak üzere 
biyodizel elde edilme işlemi geri 
kazanım olarak tanımlanmıştır. 

2) Biyodizel; her türlü biyolojik 
orijinli yağların bir katalizatör 
eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile 
(metanol veya etanol) reaksiyonu 
sonucunda açığa çıkan ve yakıt 
olarak kullanılan ürün olarak 
tanımlanmıştır. 

3) Atık yağ geri kazanım tesisi kuran 

1) 4’üncü 
maddenin geri 
kazanım 
fıkrası. 

2) 4’üncü 
maddenin 
biyodizel 
fıkrası. 

3) 11’inci 
madde.  

4) 18’inci 
madde. 

5) 21’inci 
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biyodizel işletmecilerinin uyması 
gereken yükümlülükler 
belirlenmiştir. 

4) Atık yağlardan biyodizel üretimi 
yapacak tesisler için uygulanacak 
esaslar belirtilmiştir. 

5) Atık yağlardan biyodizel elde 
etmek amacıyla kullanan geri 
kazanım tesislerinin Çevre ve Orman 
Bakanlığından atık yağ toplama 
lisansı alma zorunluluğu getirilmiştir. 

6) Atık yağ toplama lisansı bulunan 
biyodizel üretim tesislerinin, 
lokantalardan, yemek 
fabrikalarından, otellerden, 
motellerden, yemekhanelerden, 
turistik tesislerden, tatil köylerinden 
ve buna benzer yerlerden kullanılmış 
kızartmalık yağları toplaması 
hususunda geçici depolama izinlerine 
ilişkin şartlar belirlenmiştir. 

madde. 

6) 23’üncü 
madde. 

21.04.2005 

 

(Mülga) 

EPDK Kurul Kararı 

Karar No: 478 

Ham Petrol, 
Akaryakıt, İhrakiye, 
Madeni Yağ ve Baz 
Yağlara İlişkin Karar 

1) Biyodizel (biodizel) akaryakıt 
kapsamında yer almıştır. 

2) 3824.90.99.90.58 GTİP’li 
maddenin biyodizel (biodizel) adıyla 
akaryakıt olarak piyasaya 
sunulabileceği belirtilmiştir.  

1) 1’inci 
maddenin (b) 
fıkrası. 

2) 6’ncı 
maddenin (j) 
fıkrası. 

22.04.2005 

R.G. Sayı: 25794 

Bakanlar Kurulu 
Kararı 

BKK Karar No: 
2005/8704 

4760 Sayılı Özel 
Tüketim Vergisi 
Kanununa Ekli (I) 
Sayılı Listede Yer 
Alan Mallarda 
Uygulanan Özel 
Tüketim Vergisinin 
Yürürlüğe Konulması 
Hakkında Karar 

Yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş 
biyoetanolün benzinle 
harmanlanması durumunda; en fazla 
yüzde 2 olmak üzere biyoetanol 
miktarının karışım miktarına oranı 
kadarki kısmı ÖTV’den muaf 
tutulmuştur.  

1’inci madde. 

29.04.2005 Standard 

TS EN 228 

Otomotiv Yakıtları – 
Kurşunsuz Benzin – 
Özellikler ve Deney 
Yöntemleri  

En fazla yüzde 5 oranında olmak 
kaydıyla benzin ile biyoetanolün 
harmanlanmasına ilişkin kurallar 
belirlenmiştir. 

Standardın 
ilgili kısımları. 

26.05.2005 

R.G. Sayı: 25826 

Tebliğ 

Özel Tüketim Vergisi 
Genel Tebliği (Seri 

2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın uygulamasına yönelik 
olarak yayımlanan söz konusu Tebliğ 
ile biyoetanol ile benzinin 

Tebliğin 
tamamı. 
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No:8) harmanlanması durumunda en fazla 
yüzde 2 olmak üzere biyoetanol 
miktarının karışım miktarına oranı 
kadarki kısmının ÖTV’den muaf 
olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 
harmanlama işlemine ilişkin izin 
belgelerinin verilmesi, karışıma 
uygulanacak ÖTV tutarının 
hesaplanması ve uygulamadaki usul 
ve esaslara dair sorumluluklar detaylı 
bir biçimde ifade edilmiştir.  

27.09.2005 

 

 

Standard 

TS EN 14213 

Isıtma Yakıtları – Yağ 
Asidi Metil Esterleri 
(YAME) - Gerekler ve 
Deney Yöntemleri   

Isınma amaçlı kullanılacak 
biyodizele ilişkin kriterler 
belirlenmiştir. 

Standardın 
ilgili kısımları. 

27.09.2005 Standard 

TS 3082 EN 590 

Otomotiv Yakıtları - 
Dizel (motorin)- 
Gerekler ve Deney 
Yöntemleri    

 

Otomotiv yakıtlarında kullanılan 
motorin yakıtına ilişkin özelliklerin 
ve deney yöntemlerinin belirlendiği 
bu standartta, TS EN 14214 
Standardı’na uygun biyodizelin en 
fazla yüzde 5 oranında motorin ile 
harmanlanabileceği belirtilmiştir. 

5.3’üncü 
bölüm. 

13.10.2005 

 

 

Standard 

TS EN 14214 

 Otomotiv Yakıtları – 
Yağ Asidi Metil 
Esterleri 
(YAME/Biyodizel) - 
Dizel Motorlar İçin - 
Gerekler ve Deney 
Yöntemleri   

Otomobil motorlarında motorinle 
harmanlanacak biyodizele ilişkin 
kriterler belirlenmiştir. 

Standardın 
ilgili kısımları. 

29.12.2005 

(Mülga) 

EPDK Kurul Kararı 

Karar No: 623/1 

Ham Petrol, 
Akaryakıt, İhrakiye, 
Madeni Yağ ve Baz 
Yağlara İlişkin Karar 

 

1) Biyodizel (biodizel) akaryakıt 
kapsamında yer almıştır. 

2) 3824.90.99.90.54   GTİP’li 
maddenin otobiodizel adıyla 
akaryakıt olarak piyasaya 
sunulabileceği belirtilmiştir. 

3) 3824.90.99.90.58   GTİP’li 
maddenin yakıtbiodizel adıyla 
akaryakıt olarak piyasaya 
sunulabileceği belirtilmiştir. 

1) 1’inci 
maddenin (b) 
fıkrası. 

2) 6’ncı 
maddenin (j) 
fıkrası. 

3) 6’ncı 
maddenin (k) 
fıkrası. 

30.12.2005 

R.G. Sayı: 26039 

Tebliğ 

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

Piyasaya arz edilen motorin türleri 
için, TSE tarafından 27.09.2005 
tarihinde hazırlanan TS 3082 EN 590 
Otomotiv Yakıtları - Dizel (Motorin) 
- Gerekler ve Deney Yöntemleri 
Standardı’na uygun olması 

1’inci madde. 
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Düzenleme Tebliği 
(Akaryakıt Seri No: 
1)   

 

zorunluluğu getirilerek, biyodizelin 
motorinle en fazla yüzde 5 oranında 
harmanlanmasına izin verilmiştir. 

05.01.2006 

R.G. Sayı: 26044 

Tebliğ 

Otobiodizel’in 
Üretimi, Yurtdışı ve 
Yurtiçi Kaynaklardan 
Temini ve Piyasaya 
Arzına İlişkin Teknik 
Düzenleme Tebliği 
(Akaryakıt Seri No: 2) 

Piyasaya arz edilen otobiodizelin, TS 
EN 14214 Otomotiv Yakıtları - Yağ 
Asidi Metil Esterleri 
(YAME/Biyodizel) – Dizel Motorlar 
İçin - Gerekler ve Deney Yöntemleri 
Standardı’na uygun olması 
zorunluluğu getirilmiştir. 

1’inci madde. 

05.01.2006 

R.G. Sayı: 26044 

Tebliğ 

Yakıtbiodizel’in 
Üretimi, Yurtdışı ve 
Yurtiçi Kaynaklardan 
Temini ve Piyasaya 
Arzına İlişkin Teknik 
Düzenleme Tebliği 
(Akaryakıt Seri No: 
3)  

Piyasaya arz edilen yakıtbiodizelin, 
TS EN 14213 Isıtma Yakıtları – Yağ 
Asidi Metil Esterleri (YAME) – 
Gerekler ve Deney Yöntemleri 
Standardı’na uygun olması 
zorunluluğu getirilmiştir. 

1’inci madde. 

05.01.2006 

R.G. Sayı: 26044 

Tebliğ 

Benzin Türlerinin 
Üretimi, Yurtdışı ve 
Yurtiçi Kaynaklardan 
Temini ve Piyasaya 
Arzına İlişkin Teknik 
Düzenleme Tebliği 
(Akaryakıt Seri No: 4) 

Piyasaya arz edilen benzin türlerinin, 
TS EN 228 Otomotiv Yakıtları – 
Kurşunsuz Benzin – Özelikler ve 
Deney Yöntemleri Standardı’na 
uygun olması zorunluluğu 
getirilmiştir. 

1’inci madde. 

05.01.2006 EPDK Kurul Kararı 

Karar No: 630/26 

Biyodizel 
Üreticilerine İşleme 
Lisansı Verilmesine 
İlişkin Karar 

Biyodizel üreticilerinin işleme lisansı 
kapsamına dahil edilmesi ve 
biyodizel üreticilerine işleme lisansı 
verilmesi kararlaştırılarak, işleme 
lisansı müracaatında bulunacak 
şirketlerin başvuru belgelerine ilişkin 
bilgiler yer almıştır. 

Kararın 
tamamı. 

08.04.2006 

R.G. Sayı: 25794 

Kanun 

5479 Gelir Vergisi 
Kanunu, Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında 
Kanun, Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu ve 
Vergi Usul 
Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun 

3824.90.99.90.54  GTİP numaralı 
biodizele litre başına 0,6498 TL ÖTV 
uygulaması getirilmiştir. 

16’ncı madde. 

12.04.2006 

R.G. Sayı: 26137 

Yönetmelik 

Petrol Piyasasında 
Ulusal Marker 

Ulusal markerin ekleneceği akaryakıt 
türleri arasında biyodizel de yer 
almıştır. 

5’inci madde. 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060408-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060408-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060408-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060408-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060408-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060408-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060408-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060408-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060408-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060408-1.htm
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Uygulamasına İlişkin 
Yönetmelik 

11.05.2006 EPDK Kurul Kararı 

Karar No: 753/1 

İşleme Lisansı Sahibi 
Biyodizel 
Üreticilerine İlişkin 
Karar 

Biyodizel pazarlamasını teminen 
dağıtıcı lisanslarında yapılan tadil 
kapsamında, dağıtıcı lisansı 
sahiplerinin 01/05/2006 tarihinden 
sonra işleme lisansı sahibi biyodizel 
üreticileri ile yapılan sözleşmeyi 
Kuruma ibraz etmesine ilişkin olarak 
konulan hükmün, 01 Ekim 2006 
tarihinden sonra işleme lisansı sahibi 
biyodizel üreticileri ile yapılan 
sözleşmeyi Kuruma ibraz etmesinin 
lisansına derc edilmesine şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Kararın 
tamamı. 

15.06.2006 EPDK Kurul Kararı 

Karar No: 788/122 

Biyodizel 
Üreticilerinin 
Üretimlerine Devam 
Etmesine İlişkin Karar 

28/02/2006 tarihine kadar lisans 
almak üzere başvuruda bulunmuş ve 
lisans alması Kurul kararı ile uygun 
bulunan biyodizel üreticilerinin 
üretimlerine devam etmesine karar 
verilmiştir. 

Kararın 
tamamı. 

05.09.2006 

R.G. Sayı: 26280 

 

Tebliğ 

Benzin Türlerine 
Harmanlama Amaçlı 
Yakıt Biyoetanolünün 
Piyasaya Arzı 
Hakkında Tebliğ 

Yakıt biyoetanolünün denatürasyonu 
ve piyasaya arzına ilişkin usul ve 
esaslar belirlenmiştir. 

5’inci madde. 

08.12.2006 

R.G. Sayı: 26370 

Bakanlar Kurulu 
Kararı 

BKK Karar No: 
2006/11202 

4760 Sayılı Özel 
Tüketim Vergisi 
Kanununa Ekli (I) 
Sayılı Listede Yer 
Alan Mallarda 
Uygulanan Özel 
Tüketim Vergisine 
İlişkin Karar 

1) İşleme lisansı sahibi firmaların 
yerli tarım ürünlerinden elde ettikleri 
biyodizeli motorinle harmanlanması 
üzere rafinerici ve dağıtıcı firmalara 
teslimlerinde ÖTV tutarı sıfıra 
indirilmiştir. 

2) Yerli tarım ürünlerinden elde 
edilmiş biodizelin benzinle 
harmanlanması durumunda; en fazla 
yüzde 2 olmak üzere biodizel 
miktarının karışım miktarına oranı 
kadarki kısmı ÖTV’den muaf 
tutulmuştur. 

1) 1’inci 
madde. 

2) 2’nci 
madde. 

21.12.2006 

(Mülga) 

EPDK Kurul Kararı 

Karar No: 1034 

Ham Petrol, 
Akaryakıt, İhrakiye, 
Madeni Yağ ve Baz 
Yağlara İlişkin Karar 

 

1) Biyodizel (biodizel) akaryakıt 
kapsamında yer almıştır. 

2) 3824.90.98.90.54   GTİP’li 
maddenin otobiodizel adıyla 
akaryakıt olarak piyasaya 
sunulabileceği belirtilmiştir. 

3) 3824.90.98.90.58   GTİP’li 
maddenin yakıtbiodizel adıyla 
akaryakıt olarak piyasaya 
sunulabileceği belirtilmiştir. 

1) 1’inci 
maddenin (b) 
fıkrası. 

2) 7’nci 
maddenin (l) 
fıkrası. 

3) 7’nci 
maddenin (m) 
fıkrası. 
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26.12.2006 

R.G. Sayı: 26388 

Tebliğ 

Özel Tüketim Vergisi 
Genel Tebliği (Seri 
No: 13) 

2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararında yer alan biyodizel 
hakkındaki uygulamaların usul ve 
esasları belirlenmiştir. 

Tebliğin 
tamamı. 

23.01.2007 Standard 

TS EN 228/AC 

Otomotiv Yakıtları - 
Kurşunsuz Benzin - 
Özellikler ve Deney 
Yöntemleri   

TS EN 228 Standardı tadil edilerek, 
benzin ile biyoetanolün 
harmanlanmasına ilişkin kurallara yer 
verilmiştir. 

Standardın 
ilgili kısımları. 

02.05.2007 

R.G. Sayı: 26510 

 

Kanun 

5627   Enerji 
Verimliliği Kanunu 

Biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif 
yakıt kullanımının özendirilmesine 
ilişkin usûl ve esasların Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle 
belirleneceği belirtilmiştir. 

7’nci 
maddenin (e) 
fıkrası. 

02.11.2007 

R.G. Sayı: 26688 

Bakanlar Kurulu 
Kararı 

BKK Karar No: 
2007/12756 

4760 Sayılı Özel 
Tüketim Vergisi 
Kanununa Ekli (I) ve 
(III) Sayılı Listelerde 
Yer Alan Mallarda 
Uygulanan Özel 
Tüketim Vergisine 
İlişkin Karar 

Atık yağlardan ve hammadde olarak 
yerli tarım ürünleri kullanılmayarak 
elde edilen 3824.90.99.90.54 GTİP 
numaralı biyodizele 0,720 TL ÖTV 
uygulaması getirilmiştir. 

1’inci madde, I 
sayılı liste A 
cetveli. 

06.12.2007 Standard 

TS 13314 

Biyodizel Yağ Asidi 
Metil Esterleri (Yame) 
Üretim Tesisleri - 
Genel Kurallar   

Otomotiv yakıtı veya ısıtma yakıtı 
olarak kullanılan biyodizel üretimi ve 
satışı yapan işletmelerin yönetim, 
depolama, personel ve kurumsal 
yapılarına ilişkin kriterler 
belirlenmiştir. 

Standardın 
tamamı. 

17.12.2007 

(Mülga) 

EPDK Kurul Kararı 

Karar No: 1430 

Ham Petrol, 
Akaryakıt, İhrakiye, 
Madeni Yağ ve Baz 
Yağlara İlişkin Karar 

 

1) Biyodizel (biodizel) akaryakıt 
kapsamında yer almıştır. 

2) 3824.90.97.90.54   GTİP’li 
maddenin otobiodizel adıyla 
akaryakıt olarak piyasaya 
sunulabileceği belirtilmiştir. 

3) 3824.90.97.90.55   GTİP’li 
maddenin yakıtbiodizel adıyla 
akaryakıt olarak piyasaya 
sunulabileceği belirtilmiştir. 

1) 1’inci 
maddenin (b) 
fıkrası. 

2) 7’nci 
maddenin (j) 
fıkrası. 

3) 7’nci 
maddenin (k) 
fıkrası. 

15.04.2008 

R.G. Sayı: 26848 

 

Kanun 

5752 Tütün, Tütün 
Mamülleri, Tuz ve 

Etil alkol ve metanolün üretimi, iç ve 
dış ticareti, denatürasyonu, 
ambalajlanması, dağıtımı, üretimde 
kullanılması amacıyla elde 

2’nci 
maddenin (c) 
bendi. 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-2.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-2.htm
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Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün 
Yeniden 
Yapılandırılması ile 
Tütün ve Tütün 
Mamullerinin 
Üretimine, İç ve Dış 
Alım ve Satımına, 
4046 Sayılı Kanunda 
ve 233 Sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamede 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun 

bulundurulması, depolanması, geri 
kazanımı, işlemesi, üretim 
tesislerinin kurulması, üretim izni, 
proje tadilatı, kapatılması ve her türlü 
devir işlemlerini yürütmek üzere 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun Alkol Piyasası Daire 
Başkanlığı görevlendirilmiştir. 

06.06.2008 

R.G. Sayı: 26898 

(1.Mükerrer R.G.) 

Kanun 

5766   Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında 
Kanunda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun  

Atık yağlardan ve hammadde olarak 
yerli tarım ürünleri kullanılmayarak 
elde edilen 3824.90.97.90.54 GTİP 
numaralı otobiodizele ve 
3824.90.97.90.55 GTİP numaralı 
yakıtbiodizele 0,720 TL ÖTV 
uygulaması getirilmiştir. 

28’inci madde, 
(1) sayılı 
cetvel, I sayılı 
liste, (A) 
cetveli. 

25.12.2008 

 

EPDK Kurul Kararı 

Karar No: 1908 

Ham Petrol, 
Akaryakıt, İhrakiye, 
Madeni Yağ ve Baz 
Yağlara İlişkin Karar 

 

1) Biyodizel (biodizel) akaryakıt 
kapsamında yer almıştır. 

2) 3824.90.97.90.54   GTİP’li 
maddenin otobiodizel adıyla 
akaryakıt olarak piyasaya 
sunulabileceği belirtilmiştir. 

3) 3824.90.97.90.55   GTİP’li 
maddenin yakıtbiodizel adıyla 
akaryakıt olarak piyasaya 
sunulabileceği belirtilmiştir. 

1) 1’inci 
maddenin (b) 
fıkrası. 

2) 7’nci 
maddenin (j) 
fıkrası. 

3) 7’nci 
maddenin (k) 
fıkrası. 

19.02.2009 Standard 

TS EN 14214/AC 

Otomotiv Yakıtları –
Yağ Asidi Metil 
Esterleri 
(YAME/biyodizel) - 
Dizel Motorlar İçin - 
Gerekler ve Deney 
Yöntemleri   

TS EN 14214 Standardı tadil 
edilerek, otomobil motorlarında 
motorinle harmanlanacak biyodizele 
ilişkin kriterler belirlenmiştir. 

Standardın 
ilgili kısımları. 

29.06.2009 Standard 

TS EN 14214 

Otomotiv Yakıtları –
Yağ Asidi Metil 
Esterleri 
(YAME/biyodizel) - 
Dizel Motorlar İçin - 

13.10.2005 tarihinde çıkarılan TS EN 
14214 Standardı ile 19.02.2009 
tarihinde çıkarılan TS EN 14214/AC 
Standardı tadil edilerek hazırlanan bu 
Standard ile otomobil motorlarında 
motorinle harmanlanacak biyodizele 
ilişkin kriterler belirlenmiştir. 

Standardın 
ilgili kısımları. 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080415-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm
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Gerekler ve Deney 
Yöntemleri 

21.11.2009 

R.G. Sayı: 27413 
 

Tebliğ 

Otobiodizel’e İlişkin 
Teknik Düzenleme 
Tebliği (Akaryakıt 
Seri No:18) 

Piyasaya arz edilen otobiodizelin, 
29.06.2009 tarihli TS EN 14214 
Otomotiv Yakıtları - Yağ Asidi Metil 
Esterleri (YAME/Biyodizel) – Dizel 
Motorlar İçin - Gerekler ve Deney 
Yöntemleri Standardı’na uygun 
olması zorunluluğu getirilmiştir. 

1’inci madde. 

31.12.2009 

R.G. Sayı: 27449 
 

Bakanlar Kurulu 
Kararı 

BKK Karar No: 
2009/15725 

Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Tutarları, Bazı 
Mallara Uygulanan 
Özel Tüketim Vergisi 
Oranları, Maktu ve 
Asgari Maktu Vergi 
Tutarları ile Harçlar 
ve Damga Vergisi 
Nispet ve Tutarlarının 
Belirlenmesine İlişkin 
Karar 

Atık yağlardan ve hammadde olarak 
yerli tarım ürünleri kullanılmayarak 
elde edilen 3824.90.97.90.54 GTİP 
numaralı otobiodizele ve 
3824.90.97.90.55 GTİP numaralı 
yakıtbiodizele 0,910 TL ÖTV 
uygulaması getirilmiştir. 

(I) sayılı liste, 
(A) cetveli 

02.03.2010 Standard 

TS EN 14214+A1 

Otomotiv Yakıtları –
Yağ Asidi Metil 
Esterleri 
(YAME/biyodizel) - 
Dizel Motorlar İçin - 
Gerekler ve Deney 
Yöntemleri 

29.06.2009 tarihinde çıkarılan TS EN 
14214 Standardı tadil edilerek 
hazırlanan bu Standard ile otomobil 
motorlarında motorinle 
harmanlanacak biyodizele ilişkin 
kriterler belirlenmiştir. 

Standardın 
ilgili kısımları. 

09.03.2010 Standard 

TS EN 228 

Otomotiv Yakıtları - 
Kurşunsuz Benzin - 
Özellikler ve Deney 
Yöntemleri   

09.04.2005 tarihinde çıkarılan TS EN 
228 Standardı ile 23.01.2010 
tarihinde çıkarılan TS EN 228/AC 
Standardını yürülükten kaldırarak, bu 
Standardların yerini alan söz konusu 
Standard ile, benzin ve biyoetanolün 
harmanlanmasına ilişkin kurallar 
yeniden düzenlenmiştir. 

Standardın 
ilgili kısımları. 

24.06.2010 Standard 

TS EN 590+A1 

Otomotiv Yakıtları - 
Dizel (motorin)- 
Gerekler ve Deney 
Yöntemleri    

 

27.09.2005 tarihinde yayımlanan TS 
3082 EN 590 numaralı standardın 
yerini alan söz konusu Standard ile, 
otomotiv yakıtlarında kullanılan 
motorin yakıtına ilişkin özellikler ve 
deney yöntemleri belirlenmiş olup, 
TS EN 14214 Standardı’na uygun 
biyodizelin en fazla yüzde 5 oranında 
motorin ile harmanlanabileceği 
düzenlenmiştir. 

Standardın 
ilgili kısımları. 



BİYOYAKIT POLİTİKALARININ TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

 

………………...166 

13.07.2010 Standard 

TS EN 228/T1 

Otomotiv Yakıtları - 
Kurşunsuz Benzin - 
Özellikler ve Deney 
Yöntemleri   

09.03.2010 tarihinde çıkarılan TS EN 
228 Standardını tadil söz konusu 
Standard ile, benzin ve biyoetanolün 
harmanlanmasına ilişkin kurallar 
düzenlenmiştir. 

Standardın 
ilgili kısımları. 

Kaynak: EPDK, 2009a, EPDK, 2009b, TAPDK, 2009a ile TSE ve Resmi Gazete’nin tabloda belirtilen 
tarih ve sayılı yayınlarından derlenerek yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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EK 2. Etil Alkol Üretim İzni Alan Firmalar Listesi 

Ticaret Unvanı Adres / Telefon Şehir Üretim 
Konusu 

Üretim 
İzninin 
İlk 

Veriliş 
Tarihi 

Üretim 
İzni 

Geçerlilik 
Tarihi 

1 
Amasya Şeker Fabrikası 

A.Ş. 
Suluova  

Tel: 03584172511 AMASYA Etil alkol 11.06.2003 11.06.2013 

2 
Burgaz Alkollü İçkiler San. 

Tic. A.Ş.  

Köyaltı Mevkii 
Evrensekiz Beldesi 

Lüleburgaz  
Tel: 02884438060 

KIRKLARELİ Etil alkol 17.12.2004 17.12.2009 

3 
İnfotex Tur. Sey. Gıda ve 
İçecek Mad. İmalat San. 

Tic. Ltd. Şti. 

Çağlayan Mah. 
Barınaklar Bulvarı 

Gökdağ Apt. No: 131 
Kat:4/10 

Tel: 02422486588 

ANTALYA Etil alkol 06.10.2006 06.10.2011 

4 
Mey Alkollü İçkiler San. 

ve Tic. A.Ş. Karaman 
Alkol Fabrikası 

Yenişehir Mah. 
Çoğlu Yolu Üzeri 

70100 
Tel: 03382144380 

KARAMAN Etil Alkol 19.06.2006 19.06.2011 

5 
Tarımsal Kimya 

Teknolojileri San. ve Tic. 
A.Ş. 

Valikonağı Cad. 
No:173 Kat:4 D:3 
Nişantaşı 34365 

Tel: 02246325350 

İSTANBUL Yakıt 
Biyoetanolü 15.09.2005 15.09.2010 

6 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Malatya Şeker 
Fabrikası 

44080 
Tel: 04222121044 MALATYA Etil alkol 30.06.2003 30.06.2013 

7 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Erzurum Şeker 
Fabrikası 

Yeni Mahalle 25700 
Ilıca 

Tel: 04426313846 
ERZURUM Etil alkol 30.06.2003 30.06.2013 

8 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Eskişehir Şeker 
Fabrikası 

26510 
Tel: 02222302739 ESKİŞEHİR Etil alkol 30.06.2003 30.06.2013 

9 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Turhal Şeker 
Fabrikası 

60300 Turhal 
Tel: 03562753530 TOKAT Etil alkol 30.12.2003 30.06.2013 

10 
Antalya Alkollü İçecek 

San. ve Tic. A.Ş. 

Akdeniz Organize 
Bölgesi 2. Etap 

Tel: 02422580080 
ANTALYA Etil Alkol 15.12.2008 15.12.2013 

11 
Tezkim Tarımsal Kimya 
İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 

Hacı Sabancı 
Organize San. 

Bölgesi 27. Cad. 
No:10 Misis 

Tel: 03223944875 

ADANA Yakıt 
Biyoetanolü 05.03.2008 05.03.2013 

12 
Konya Şeker San. ve Tic. 

A.Ş. Çumra Şeker 
Fabrikası 

Yenimahalle Akkuyu 
Mevkii Çumra 

Tel: 03324590300  

KONYA 
   

Yakıt 
Biyoetanolü 18.04.2008 18.04.2013 

Kaynak: TAPDK, 2009b’den yararlanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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EK 3. Biyodizel İşleme Lisansı Alan Firmalar Listesi 

Ticaret Unvanı Adresi 
Üretim 

Kapasitesi 
(ton) 

Verildiği 
Tarih Süresi 

1 
Biyoner Yağ ve Kimya 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

GOSB 1500.Sok No.1504 
41480 Gebze / KOCAELİ 12015 16.10.2008 12 Yıl 

2 
Diztaş İnşaat Malzemeleri 
Petrol Ürünleri Otomotiv 
ve Tekstil Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Organize Sanayi Bölgesi 
Hayrabolu / TEKİRDAĞ 29182 24.09.2008 12 Yıl 

3 

Unvan Tur Turizm 
Taşımacılık Organizasyon 
İnşaat Emlak Otomotiv 
Petrol ve Alternatif Üretim 
Tarım İlaçlama Temizlik 
Gıda Yemekçilik Ticaret 
ve Sanayi Limited Şirketi 

Karaveliler Beldesi Orta 
Mah. Parsel No:1 Merkez / 
ANTALYA 

6656 17.07.2008 12 Yıl 

4 
İsmailoğulları Petrol ve 
Tarım Ürünleri Ticaret 
Limited Şirketi 

Koruklu Mah.5.Sok No.17 
Ceyhan / ADANA 5502 08.07.2008 12 Yıl 

5 
Tepebaşı Enerji Üretim 
Kimyasal Geri Dönüşüm 
ve Petrol Ürünleri Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi 

Sanayi Sitesi 37.Blok 
No:86 Niksar / TOKAT 7373 08.07.2008 12 Yıl 

6 Biodizel Enerji Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

Velimeşe Belediyesi 
Pelitlik Mevkii Sanayi 
Bölgesi Pafta No: 
F19C03B3B Ada No: 643 
Parsel No: 1 Velimeşe-
Çorlu / TEKİRDAĞ 

6342 05.06.2008 10.06.2011 
Tarihine Kadar 

7 

Sandıklı Alternatif Enerji 
Sistemleri Petrol Zirai 
İlaçlar Tarım Gıda 
Hayvancılık Temizlik 
Maddeleri İnşaat Taahhüt 
Otomotiv İthalat İhracat 
Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi 

Afyonkarahisar- Antalya 
Karayolu 70. Km Kusura 
Kasabası Sandıklı / 
AFYONKARAHİSAR 

5846 08.05.2008 12 Yıl 

8 
Beges Yağ ve Enerji 
Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi 

İTOB Organize Sanayi 
Bölgesi 30J-2d Pafta 238 
Ada 7 Parsel Tekeli 
Menderes / İZMİR 

3390 10.04.2008 12 Yıl 

9 
Bolacalar Un Yem Yağ 
Gıda Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 

Bursa Cad.No.45/1 
Yenişehir / BURSA 19984 10.04.2008 12 Yıl 

10 
Atalay İnşaat Elektrik 
Nakliye Taahhüt ve Petrol 
Ürünleri Ticaret Limited 
Şirketi 

Diyarbakır Organize 
Sanayi Bölgesi Ergani 
Yolu 22. Km 1.Etap 129 
Ada 4-N.P DİYARBAKIR 

6528 13.11.2007 12 Yıl 

11 
Doğapet Kimya Yağ 
Akaryakıt Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Cumhuriyet Mah. 940.Sok 
No.3 Kazanlı / MERSİN 32256 18.10.2007 12 Yıl 
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12 Çevresel Kimya Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

Edinçik Altı Topçuburun 
Mevkii Bandırma / 
BALIKESİR 

38131 27.09.2007 14.09.2010 
Tarihine Kadar 

13 DB Tarımsal Enerji Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 

Philsa Caddesi No:30 
Torbalı / İZMİR 8493 20.09.2007 12 Yıl 

14 Tosya Alternatif Yakıtlar 
Sanayi Ticaret A.Ş. 

Tosya-Samsun Karayolu 5. 
Km. Tosya / 
KASTAMONU 

19123 06.08.2007 27.03.2011 
Tarihine Kadar 

15 

Üçler Yaş Sebze ve Meyve 
Nak. Mahr. Hububat Tük. 
Gıda Mad. Züc.Plastik 
Malz. ve Hediyelik Eşya 
Petrol ve Alternatif Enerji 
Üretim Dağ. ve Paz. İth. 
San. ve Tic. Limited Şirketi 

Organize Sanayi Bölgesi 
KIRŞEHİR 7200 27.06.2007 12 Yıl 

16 Eko Biodiesel Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Cumhuriyet Mahallesi E-5 
Karayolu Altı No:1 
Dilovası Organize Sanayi 
Bölgesi Gebze / KOCAELİ 

12288 27.06.2007 11.06.2011 
Tarihine Kadar 

17 Aspet Biokimya Sanayi 
A.Ş. 

Araban Yolu Üzeri 
2.Km.(Ritaş Tesisleri içi) 
Pafta 98, Ada 1175, Parsel 
4 Şehitkamil / 
GAZİANTEP 

22796 27.06.2007 12 Yıl 

18 
Muhammed İpekten 
Biyodizel Pazarlama 
Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi 

Ilgın-Akşehir Karayolu 
20.Km. Reis mevkii 
Akşehir / KONYA 

24786 27.06.2007 12 Yıl 

19 
Aypet Ayhanlar Petrol 
Ürünleri Madencilik 
Sanayi Ticaret A.Ş. 

Burgazaltı ve Serenlikuyu 
Mevkii Muallim Köy 
Sapağı Dilovası Organize 
Sanayi Bölgesi Gebze / 
KOCAELİ 

32640 14.06.2007 12 Yıl 

20 
Yıl-Taş Petro Kimya 
Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi 

Organize Sanayi Bölgesi 1. 
Cad. 7. Sok. No:2 / 
AFYONKARAHİSAR 

3240 29.05.2007 12 Yıl 

21 
Şahin Bio Mazot ve Yağ 
Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi 

Organize Sanayi Bölgesi 1. 
Cad. 1. Sok. No:65 / 
AFYONKARAHİSAR 

3456 29.05.2007 12 Yıl 

22 
Ezici Yağ Sanayi Biodizel 
ve Enerji Üretimi 
Pazarlama Laboratuar 
Hizmetleri Anonim Şirketi 

Cumhuriyet Caddesi 
Mimar Sinan Köprüsü 
Yanı No:2 Dilovaso 
organize Sanayi Bölgesi 
Gebze / KOCAELİ 

34680 25.05.2007 03.11.2009 
Tarihine Kadar 
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23 
Ser-Port Yağ, Biodizel 
Sanayi ve Depolama 
Ticaret Limited Şirketi 

Yeni Mahalle 1040.sok 
no.4 Kazanlı / MERSİN 53914 25.05.2007 12 Yıl 

24 
Özrenk Boya Kimya 
Tekstil Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

2. Organize Sanayi Bölgesi 
General Dursun Bak 
Bulvarı 12 Nolu Sokak 
No:4 Şehitkamil / 
GAZİANTEP 

15552 25.05.2007 12 Yıl 

25 

Öz-Ova Tar. Ür. Çır. Pre. 
Teks. Köm. Oto. Nak. 
Biodizel Akaryakıt Tur. 
Gıda İnş. İt. İhr. San. ve 
Tic. Ltd. Şirketi 

Mahmutlu Mevkii 
Reyhanlı Yolu Üzeri 
Kırıkhan / HATAY 

11232 25.05.2007 12 Yıl 

26 Maks Bio Kimya Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

Organize Sanayi Bölgesi 
102 Ada 6 Nolu Parsel / 
KİLİS 

19584 17.05.2007 12 Yıl 

27 Ege Biyoteknoloji Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 

Poyracık Beldesi Akpınar 
Mevkii Kınık / İZMİR 2160 04.04.2007 12 Yıl 

28 
Şahini Zahirecilik Nakliyat 
Ticaret Sanayi Limited 
Şirketi 

İvedik Organize Sanayi 
Bölgesi ÖZANKARA S.S. 
28. Cadde, 632. Sokak 
No:14-16 / ANKARA 

5376 29.03.2007 12 Yıl 

29 
Bioil Petrol ve Ürünleri 
Taşımacılık Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi 

Organize Sanayi Bölgesi 
Vali Muammer Güler 
Bulvarı Batı 1. Caddesi 
No:5, 253 Ada, 8 Parsel, 
Şehitkamil / GAZİANTEP 

18779 29.03.2007 12 Yıl 

30 
Özcoşkun Yakıt Tekstil 
Gıda Nakliyat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Besni Organize Sanayi 
Bölgesi, Besni / 
ADIYAMAN 

7270 15.03.2007 12 Yıl 

31 
Albio Biodizel Enerji 
Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi 

İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi 10003 
Sokak No:3 Çiğli / İZMİR 

32769 01.03.2007 12 Yıl 

32 
Kolza Biodizel Yakıt ve 
Petrol Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

İstanbul Tuzla Kimya 
Sanayicileri Organize 
Sanayi Melek Aras Bulvarı 
Aromatik Caddesi No:31 
Tuzla / İSTANBUL 

6013 01.03.2007 07.11.2010 
Tarihine Kadar 

33 

Odabaşı Biodizel ve 
Alternatif Yakıt 
Teknolojileri Petrol Tekstil 
İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

Diyarbakır 1. Organize 
Sanayi Bölgesi Ergani 
Yolu 22. Km. 
DİYARBAKIR 

18432 01.03.2007 12 Yıl 

34 
Piteks Petrol İnşaat Tekstil 
Gıda Kimya Sanayi ve 
Tİcaret Limited Şirketi 

Orhanlı, Tepeören Yolu 
Aktepe Sanayi Sitesi No:4 
Tuzla / İSTANBUL 

33437 01.03.2007 12 Yıl 

35 
Ömer Bucak İnşaat 
Taahhüt Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

Şanlıurfa Organize Sanayi 
Bölgesi 20. Cadde / 
ŞANLIURFA 

8832 22.02.2007 12 Yıl 
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36 
Çevrem Alternatif Enerji 
Biodizel ve Petrol Ürünleri 
Gıda Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi 

Kahramanmaraş Yolu 
Üzeri 3. Km. Nurdağı / 
GAZİANTEP 

35381 15.02.2007 12 Yıl 

37 
Ali Erol Akça Akaryakıt 
Nakliyat Dış Ticaret 
Sanayi Limited Şirketi 

İvedikOSB Özpetek Sanayi 
Sitesi 27. Cadde 618 Sokak 
No:33-35 Yenimahalle / 
ANKARA 

10444 15.02.2007 12 Yıl 

38 
Aks-En Alternatif Enerji 
Teknolojileri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 

OSB 1. Cadde 6. Sokak 
No:39/B / AKSARAY 31764 15.02.2007 12 Yıl 

39 
Gec Kimya Gıda Turizm 
ve Tarım Ürünleri Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi 

2. Organize Sanayi Bölgesi 
Hacı Sani Konukoğlu 
Bulvarı No:12 Şehitkamil / 
GAZİANTEP 

15725 15.02.2007 12 Yıl 

40 
Özmir Biyodizel Alternatif 
Enerji Tarımsal Ürün 
Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi 

Serinyol Beldesi 
İskenderun Yolu Üzeri 
18.km. Serinyol / HATAY 

18252 25.01.2007 12 Yıl 

41 
İrfan Kılınç Gıda Tekstil 
Ambalaj İnşaat Enerji 
Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi 

3. Organize Sanayi Bölgesi 
Mehmet Batallı Bulvarı 19 
nolu Cadde No:4 
Şehitkamil / GAZİANTEP 

17788 25.01.2007 12 Yıl 

42 Alemdar Kimya Endüstrisi 
A.Ş. 

Kaynarca Kemiklidere 
Mevkii Pendik / 
İSTANBUL 

10614 18.01.2007 12 Yıl 

43 

Ay Uluslararası Deniz 
Kara Taşımacılığı İthalat 
İhracat İnşaat Otomotiv 
Petrol Tekstil Gıda Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi 

Gaziantep-Nizip Yolu 28. 
Km. Şehitkamil / 
GAZİANTEP 

12030 06.01.2007 27.03.2011 
Tarihine Kadar 

44 CHS Endüstriyel Ürünler 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

İstanbul Deri Organize 
Sanayi Bölgesi M 1-1 B 
Parsel Tuzla / İSTANBUL 

29250 06.01.2007 12 Yıl 

45 Paksoy Ticaret ve Sanayi 
Anonim Şirketi 

Haydaroğlu Mahallesi 
Hasan Şaş Bulvarı No:184 
Yüreğir / ADANA 

118112 31.08.2006 20.11.2010 
Tarihine Kadar 

46 
Biopet Alternatif Yakıtlar 
Petrol İnşaat Tarım 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 

Atatürk Bulvarı 25. Cadde 
Başkent OSB Malıköy 
Temelli Polatlı / ANKARA 

30720 31.08.2006 12 Yıl 

Kaynak: EPDK, 2010a’dan yararlanılarak sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucu yazar 
tarafından oluşturulmuştur. 
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EK 4. Biyodizel Dağıtım Lisansı Alan Firmalar Listesi 

Ticaret Unvanı Adresi İl Verildiği 
Tarih  Süresi 

1 
Orsan Ambalaj Gıda 

Petrol İnşaat ve 
Taşımacılık Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Kilis Organize Sanayi 
Bölgesi 102 ada – 7 parsel 
Cadde No: 19 No:1 KİLİS 

KİLİS 23.07.2009 15 Yıl 

2 
Parkoil Petrol Ürünleri 
Taşımacılık Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Ragıp Tüzün Caddesi 
Taşkın Sokak 17/1 

Yenimahalle / ANKARA 
ANKARA 05.03.2009 15 Yıl 

3 Delta Akaryakıt Ticaret 
Anonim Şirketi 

Piyalepaşa Bulvari Kastel 
Iş Merkezi A Blok Kat.4 

34440 Kasımpaşa / 
İSTANBUL 

İSTANBUL 05.07.2007 15 Yıl 

4 

Eropet Akaryakıt Dağıtım 
Taşımacılık İnşaat 

Pazarlama Petrol Ürünleri 
İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Ankara Asfalti 105 Evler 
Halk Sokak Sidiklar Iş 

Merkezi No:56/5 Kozyatağı 
/ İSTANBUL 

İSTANBUL 07.08.2006 15 Yıl 

5 Bölünmez Petrolcülük 
Anonim Şirketi 

Erler Mahallesi Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı 

15.km No.335 
ETİMESGUT/ ANKARA 

ANKARA 28.04.2005 15 Yıl 

6 Total Oil Türkiye A.Ş. 

Sur Yapı, Onur Ofispark 
İşmerkezi İnkilap 

Mahallesi, B/1 Blok 
Ümraniye/ İSTANBUL 

İSTANBUL 06.04.2005 15 Yıl 

7 Petrol Ofisi Anonim 
Şirketi 

Eski Büyükdere Cad. 
No:37 Maslak 

Şişli/İSTANBUL 
İSTANBUL 06.04.2005 15 Yıl 

8 Erk Petrol Yatırımları 
Anonim Şirketi 

Eski Büyükdere Cad. 
No:37 Maslak/İSTANBUL İSTANBUL 24.03.2005 15 Yıl 

9 Opet Petrolcülük Anonim 
Şirketi 

Kısıklı Mahallesi Sarıgazi 
Caddesi No: 65 

Üsküdar/İSTANBUL 
İSTANBUL 19.03.2005 15 Yıl 

10 Altınbaş Petrol ve Ticaret 
Anonim Şirketi 

Altınbaş Plaza Kat: 4-5-6 
Mahmutbey Dilmenler 
Caddesi No: 26 Kat:5 

34217 
Bağcılar/İSTANBUL 

İSTANBUL 14.03.2005 15 Yıl 

11 Akpet Akaryakıt Dağıtım 
A.Ş. 

Söğütlü Çeşme Caddesi 
No:87/1 

Kadıköy/İSTANBUL 
İSTANBUL 14.03.2005 15 Yıl 

12 
Termopet Akaryakıt 
Nakliyat ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Cevizlidere Cad.No: 7/1 
Yukarı Öveçler, Çankaya / 

ANKARA 
ANKARA 04.01.2005 15 Yıl 

13 Can Aslan Petrolcülük 
Sanayi Anonim Şirketi 

İsmet İnönü Bulvarı No:78 
Klas Plaza A Blok Kat:12 

No:23 33050 MERSİN 
MERSİN 30.12.2004 15 Yıl 

14 
Balpet Petrol Ürünleri 
Taşımacılık Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 

Atatürk Cad. Hamidiye 
Mah. Mekan Apt. 110/3 

MERSİN 
MERSİN 27.12.2004 15 Yıl 

Kaynak: EPDK, 2010b’den yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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EK 5. Biyoyakıt Satış Maliyeti 

Biyoyakıt satış maliyetinin hesaplandığı bu kısımda, üretim maliyeti, vergiler 

ve bayi satış karı göz önünde bulundurularak, 1 litre biyoetanolün ve 1 litre 

biyodizelin pompa satış fiyatı hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında, 

biyoetanolün ve biyodizelin üretim maliyetlerine ilişkin bir hesaplama yapılmamış 

olup, son dönemde yapılan güncel çalışmalardan ve sektör temsilcileriyle 

gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen üretim maliyeti verileri kullanılmıştır. 

Mevcut yasal uygulamada, biyoetanolden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 

harmanlandığı benzinden alınan ÖTV miktarına eşitken, biyodizele yönelik özel bir 

ÖTV miktarı belirlenmiştir. Ayrıca, benzin ve motorinle harmanlanan 

biyoyakıtlardan alınan ÖTV’nin, en fazla yüzde 2 olmak üzere biyoyakıt miktarının 

karışım miktarına oranı kadarki kısmı vergilendirmeden muaf tutulmaktadır. Bu 

çalışmada, bahse konu vergi muafiyeti göz önünde bulundurulmadan biyoetanol ve 

biyodizel satış maliyeti hesaplanarak, biyoyakıtlarla fosil yakıtların rekabet gücü 

kıyaslanmaya çalışılmıştır. Son olarak, akaryakıt bayi satış kâr payı da yüzde 5 

olarak yapılan hesaplamalara dahil edilmiştir.   

Tablo 1. 1 Litre Biyodizel Satış Maliyeti 

Hammadde 
Türü 

Üretim 
Maliyeti* 
(TL/litre) 

ÖTV** 
(TL/litre) 

ÖTV Dahil 
Maliyet 

(TL/litre) 

KDV 
(yüzde 18)

Tüm Vergiler 
Dahil Maliyet 

(TL/litre) 

Bayi Kar 
Payı 

(yüzde 5) 

Satış 
Maliyeti 
(TL/litre) 

Atık Yağ 0,82 0,91 1,73 0,31 2,04 0,10 2,05 

Kanola 2,01 0,91 2,92 0,52 3,44 0,17 3,61 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
* Kanola ve atık yağlar kullanılarak elde edilen bir litre biyodizelin üretim maliyeti Yaşar, 2009:156-
158’den alınmıştır. 
** 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı uyarınca, biyodizelden alınan ÖTV miktarı 0,91 TL/litre olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, kanola hammaddesi kullanılarak elde edilen 

biyodizelin satış maliyeti 3,61 TL/litre’yi bulurken, üretim sürecinde atık bitkisel 

yağların kullanıldığı biyodizelin satış maliyeti 2,05 TL/litre’dir. Bu maliyet verileri 
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ile motorin satış fiyatı karşılaştırıldığında210, kanola kullanılarak elde edilen 

biyodizelin motorine göre yaklaşık yüzde 17 pahalı, atık yağlardan üretilen 

biyodizelin ise motorine göre yaklaşık yüzde 51 ucuz olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. 1 Litre Biyoetanol Satış Maliyeti 

Hammadde 
Türü 

Üretim 
Maliyeti* 
(TL/litre) 

ÖTV** 
(TL/litre) 

ÖTV Dahil 
Maliyet 

(TL/litre) 

KDV 
(yüzde 18)

Tüm Vergiler 
Dahil Maliyet 

(TL/litre) 

Bayi Kar 
Payı 

(yüzde 5) 

Satış 
Maliyeti 
(TL/litre) 

Mısır 1,70 1,89 3,59 0,65 4,24 0,21 4,45 

Şeker 
Pancarı 1,74 1,89 3,63 0,65 4,28 0,21 4,49 

Buğday 1,80 1,89 3,69 0,66 4,35 0,22 4,57 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
* Şeker pancarı kullanılarak elde edilen biyoetanolün üretim maliyeti verisi TürkŞeker’den alınmış 
olup, mısır ve buğdaydan elde edilen biyoetanol üretim maliyeti verileri için sektör temsilcileriyle 
görüşülerek ortalama bir tutar belirlenmiştir. 
** Biyoetanolün ÖTV miktarı, harmanlandığı benzinden alınan ÖTV miktarıyla aynı şekilde 
öngörülmüş olup, en son 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15725 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenen ÖTV miktarları uygulanmaktadır. Bu uygulamaya 
göre, 95 oktan katkılı kurşunsuz benzinin ÖTV tutarı 1,8915 TL/litre, 98 oktan katkılı kurşunsuz 
benzinin ÖTV tutarı ise 2,0135 TL/litre olarak belirlenmiş olup, tabloda biyoetanolün ÖTV tutarı 95 
oktan benzinin ÖTV tutarı olarak kullanılmıştır. 

Hammadde olarak şeker pancarı, mısır ve buğdayın kullanıldığı biyoetanol 

satış maliyetlerine ilişkin veriler Tablo 2’de sunulmuştur. Bu veriler ışığında, 

biyoetanol satış maliyetinin kullanılan hammaddeye göre pek fazla değişmediği ve 

yaklaşık olarak 4,5 TL/litre civarında gerçekleştiği görülmüştür. Pompa satış fiyatı 

3,74 TL/litre olan 95 oktan kurşunsuz benzin ile biyoetanol satış maliyeti 

karşılaştırıldığında, biyoetanolün benzine göre yüzde 20 daha pahalı olduğu 

görülmektedir.  

 Sonuç itibarıyla, atık yağlardan üretilen biyodizel hariç olmak üzere, 

biyoyakıtların benzin ve motorin gibi fosil yakıtlarla rekabet gücü oldukça düşüktür. 

Ayrıca, yeni kurulan ve eksiklikleri bulunan bu sektörün, vergi muafiyeti olmaksızın 

petrol ürünleriyle rekabet edebilmesi mümkün görülmemektedir. 

                                                 
210 21.04.2010 tarihli Petrol Ofisi A.Ş.’nin 95 oktan kurşunsuz benzin perakende satış fiyatı 3,74 
TL/litre, motorin (EuroDizel) perakende satış fiyatı ise 3,09 TL/litre olarak alınmıştır. 
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