
“Çevre Dostu” Biyoyak›t

Son y›llarda gerek medyada, gerekse
günlük hayat›m›zda s›kça karfl›m›za ç›kan
kavramlardan birisi biyoyak›t. Peki biyoya-
k›t nedir? Ço¤unlukla yüksek fleker içerikli
m›s›r, soya fasulyesi, fleker kam›fl› gibi bit-
kilerden üretilen biyoyak›tlar›n en önemli
özelliklerinden biri, günümüzde yayg›n ola-
rak kullan›lan nükleer ve fosil yak›tlar›n ak-
sine yenilenebilir olmas›d›r. Her ne kadar
biyoyak›tlar saf flekliyle kullan›labilir olsa
da, günümüzde biyoyak›tlar yayg›n olarak
katk› maddesi olarak kullan›lmaktad›r ve
pek çok geliflmifl ülke geçti¤imiz y›llarda
biyoyak›t katk›s›n› zorunlu hale getirmifl ve
orta ve uzun vadeli enerji planlamalar›nda
biyoyak›ta yer vermifltir.

Gerek ülkelerin iç gündeminde, gerekse
uluslararas› organizasyonlarda tart›fl›lan bi-
yoyak›t›n dünya çevresinde elbette ki hem
destekçileri hem de karfl›tlar› var. Biyoya-
k›tlar›n desteklenmesinin en büyük sebebi,
fosil yak›tlar›n aksine, canl›l›¤›n› son on
y›lda kaybetmifl olan canl›lardan üretiliyor
olmas› ve bu sebeple atmosfere yapt›¤› kar-
bon sal›n›m›n›n yine atmosfer kökenli oldu-
¤u. Ayr›ca havakürede net bir karbon sevi-
yesi art›fl›na neden olmay›fl› da tercih edil-
mesinde önemli bir faktör olarak öne ç›k›-
yor. Her ne kadar biyoyak›tlar atmosfere za-
rar vermeyen nitelikte gibi görünse de, bu
tip yak›tlar›n üretiminin ne kadar çevre dos-
tu oldu¤u tart›flma konusu olmaya devam
ediyor.

Biyoyak›t› elefltiren gruplar›n en önemli
kozlar›ndan biri, biyoyak›t üretiminde kul-
lan›lmas› gereken su. Bir litre biyoetanol
üretimini mümkün k›lan su miktar› 860 lit-
re. Dünyadaki biyoyak›t üretiminin artma-
s›n›n su kaynaklar› üzerinde flüphesiz bir et-
kisi olacak. Bu durumu flöyle örneklendire-
biliriz: Amerika Birleflik Devletleri’nde 10
y›l önce 50 olan biyoyak›t üretim tesisleri-
nin say›s› günümüzde üç kat›na ç›kt› ve ge-
nellikle ABD’nin iç kesimlerinde bulunan
bu tesisler, üretim için gerekli suyu bölge-

deki yeralt› su rezervlerinden al›yorlar. Te-
sis say›s›n›n önümüzdeki günlerde daha da
artmas› ile beraber su kaynaklar› tehlikeye
girecek. ABD’nin 2007 y›l›nda kabul etti¤i
yasa tasar›s›n›n öngördü¤ü biyoyak›t üreti-
minin 2022 y›l›na kadar getirilece¤i nokta,
özellikle baz› eyaletlerin su rezerv ve kay-
na¤›n› ciddi anlamda tehlikeye sokacak gi-
bi görünüyor.

Su probleminin yan› s›ra bizi yak›ndan il-
gilendiren problemlerden biri de ormanlar›n
biyoyak›t üretimi amac›yla yok edilmesi.
Biyoyak›t elde edilen ürünlerin yetifltirilme-
si ve ülkelerin bunu ticari bir al›flverifle dö-
nüfltürerek alternatif mali kaynak oluflturma
arzular›, do¤al ya¤mur ormanlar› ve benze-
ri alanlar›n fleker kam›fl›, m›s›r, soya fasul-
yesi tarlalar›na dönüfltürülmesi ile sonuçla-
n›yor ve böylece atmosferdeki karbon den-
gesini sa¤lamaya yard›mc› devasa alanlar
yok oluyor; bu yolla da karbon döngüsünde
gerçekleflen de¤iflikliklerle geri kazan›m›
mümkün olmayan kay›plar gerçeklefliyor.
Özellikle Güneydo¤u Asya’da göze çarpan
bu biyokütle üretiminin gelecek dönemler-
de karbon döngüsü ve çevre ile ilgili daha
da vahim bir durum alaca¤› öngörülüyor.

Biyoyak›t teknolojisi, gelifltirme süreci
boyunca insan›n enerjiye olan gereksinimi-
nini çözmede bir kilometre tafl› olaca¤›
ümidiyle ilerletilen çal›flmalar›n bir sonucu
olarak ortaya ç›kt›. Büyük umutlarla geliflti-
rilen bu “yeni nesil” enerji kayna¤›n›n flu
anki üretim süreci göz önüne al›nd›¤›nda
bekleneni vermedi¤i oldukça aç›k. Hem bü-
yük yat›r›mlar ile infla edilen üretim tesisle-
ri, hem üretim sürecinin zorlu ve do¤aya
karfl› olan yap›s›, biyoyak›tlar› bir çözüm
olmaktan uzaklaflt›rmakla kalm›yor, ayn›
zamanda da hibrid, nanoteknoloji ile güç-
lendirilmifl solar enerji ve hibridlerin yerini
alacak ekonomik yak›t pili gibi yeni nesil
yak›tlara yönelik araflt›rmalar›n zaruretini
de gözler önüne seriyor.
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