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Giriþ
Boyutlarý gittikçe büyüyen çevre
kirlenmesinin önlenmesi ülkemiz için
öncelikli konulardan birisidir. Ýnsan
saðlýðýna ve doðal çevreye zarar
vermemek kadar, çevre koruma
yatýrýmlarýnýn çekici hale
getirilebilmesi için, ülkemizde dýþa
baðýmlý olmayan, ucuz, etkin ve
deðerli yan ürünler saðlayarak, bu
yatýrýmlarý kýsa sürede amorti
edebilen arýtým teknolojilerinin
geliþtirilmesi acil bir gereksinimdir.
Mikroorganizmalarýn organik
atýklarý, serbest oksijensiz bir
ortamda, metan, karbondioksit,
hücresel ve diðer organik maddelere
çevirdiði biyolojik bir iþlem olan
anaerobik bozundurma bu
teknolojilere bir örnektir. Önceleri
çoðunlukla arýtma çamurlarýnýn
stabilizasyonu için uygulanan bu
teknoloji, yüksek performans, düþük
maliyet, bir yan ürün olarak
yenilenebilir enerji elde edilebilmesi,
vd. nedenlerle, pekçok ülkede son
20-25 yýldýr evsel, tarýmsal ve
endüstriyel atýk ve atýksularýn
arýtýmýnda yoðun olarak
kullanýlmaktadýr.
Bu teknolojiye yönelik son yýllarda
artan ilgi ve yatýrým talepleri,
anaerobik bozundurmanýn önemli
ölçüde patojen azaltýmý saðlamasý,
küresel ýsýnma potansiyelini ve koku
problemini azaltmasý, organik gübre
ve metan gibi deðerli ürünlerin eldesi
gibi dünyanýn yüzleþtiði ekonomik
ve çevresel problemleri hafifletebilen
potansiyelleri ile iliþkilendirilebilir.
Tüm Dünya'da yaygýn olarak
uygulanan ve üzerinde çok yoðun
araþtýrmalarýn yapýldýðý bu teknoloji,
ülkemizde 1980li yýllarýn baþýnda
gündeme gelmiþ olmakla birlikte,
ne yazýk ki çok sýnýrlý bir kullanýma

sahiptir. Oysa yýlda 75 milyon tonun
üzerinde organik atýðýn üretildiði
Türkiye'de hem çevre kirliliði
sorununa ülke gerçeklerimize uygun,
yabancý teknoloji ve pahalý yatýrýmlar
gerektirmeyen, hem de katma
deðerli yan ürün olarak biyogaz
baþta olmak üzere, organik gübre,
toprak iyileþtirici, vd. eldesi saðlayan
bu teknolojinin ülkemizde
yaygýnlaþtýrýlmasý bir zorunluluktur.
Organik atýklarýn anaerobik olarak
bozundurulmasý hem bu atýklar
kaynaklý insan saðlýðý ve çevresel
risklerin önemli ölçüde azalmasýný
saðlamakta hem de yan ürün olarak
yenilenebilir bir enerji kaynaðý olan
biyogaz ve organik gübre üretimi
saðlamaktadýr. Pekçok geliþmekte
olan ülkede organik atýklardan
biyogaz eldesi kýrsal enerji ihtiyacýnýn
giderilmesinde önemli bir rol
oynamaktadýr. Örneðin Çin'de 7
milyon, Hindistan'da 3 milyon
Kore'de 30 bin ve Nepal'de 50 bin
civarý küçük ölçekli kýrsal biyogaz
tesisi mevcuttur. Bir tarým ve
hayvancýlýk ülkesi olan Türkiye'de
organik atýklardan biyogaz eldesi
çok önemli bir potansiyele karþýlýk
gelmektedir (Tablo 1).
Biyogaz Nedir ?
Biyogaz organik maddelerin
anaerobik (oksijen içermeyen)
ortamda biyolojik olarak
bozundurulmasý sonucu ortaya çýkan

ve metan içeriði yüksek bir gaz
karýþýmýna verilen isimdir. Biyogazýn
bileþenleri (hacimsel yüzde olarak)
40-80 CH4 (Metan); 20-50 CO2
(Karbon dioksit); 0,05-1 H2S
(Hidrojen sülfür); 0,05-0,1 NH3
(Amonyak); 0-3 N2 (Azot) ve 0-0,5
H2 (Hidrojen)dir.
Biyogaz Üretiminin Avantajlarý
Anaerobik bozundurma ile atýklarýn
biyogaz ve gübreye dönüþtürülerek,
sýrasýyla, evsel enerji eldesi ve
tarýmda kullanýlmasý pekçok avantaj
sunmaktadýr. Bunlar þöyle özetlenebilir:
Biyogaz eldesi için kullanýlabilecek
hayvansal, evsel, vb. atýklar pekçok
kirletici içermekte ve herhangi bir
arýtýma tabi tutulmadan doðaya
verildiðinde insan saðlýðý ve çevresel
deðerler üzerinde ciddi tehdit
oluþturmaktadýr. Bu atýklarýn
anaerobik bozundurmaya tabi
tutulmasý, içerdikleri kirleticilerin
önemli ölçüde giderilmesine yol
açmaktadýr.
Biyogaz üretiminde kullanýlan
biyokütle (hayvansal, evsel, vb.
atýklar) yenilenebilir bir enerji
kaynaðýdýr.
Biyogaz kýrsal ölçekte evlerde
kullanýlan diðer enerji türlerine
(elektrik, kömür, LPG, agaç ve tezek)
göre yenilenebilir, ucuz, hijyen ve
çevre dostu olma özelliklerinden en
az birisi ile daha avantajlýdýr.

Tablo 1. Türkiyede hayvansal gübreden elde edilebilecek biyogaz miktarý ve bunun
taþ kömüre eþdeðeri (Topkaya, 2006)
Hayvan

Hayvan

Yaþ Gübre

Cinsi

Sayýsý

Miktarý (ton/yýl) (m3/yýl)

Biyogaz Miktarý

Taþ Kömürü
Eþdeðeri (ton/yýl)

Sýðýr

11.054.000

40.347.100

994.860.000

710.613

Koyun-Keçi

38.030.000

26.621.000

1.901.500.000

1.358.215

Tavuk-Hindi

243.510.453

5.357.207

487.020.906

347.871

Toplam

292.594.453

72.325.307

1.672.030.906

2.416.699

Kurulma maliyetini kýsa sürelerde
amorti eden biyogaz tesisleri, uzun
süreler (15-20 yýla kadar) atýklardan
enerji ve yüksek kaliteli gübre
üretebilir.
Temiz yanma özelliði ile biyogaz
kullanýmý dýþ ortam olduðu kadar iç
ortamlarda da hava kirliliði kaynaklý
saðlýk ve çevre sorunlarýnda
iyileþmeler saðlar.
Kýrsal kesimde ýsýnmak için aðaç
kullanan ailelerin biyogaza
geçmeleri, yakacak eldesi kaynaklý
orman tahribatýný azaltma/durdurma
potansiyeline sahiptir. Ayrýca,
biyogaza geçiþ, bu bölgelerdeki aile
üyelerinin (genelde kadýn ve
çocuklar) aðaç parçalarý toplamak
ve hayvansal atýklarý uzaklaþtýrmak
için harcadýklarý zamaný farklý iþlerde
kullanmalarý olanaðýný saðlayacaktýr.
Hayvansal atýklar doðrudan gübre
olarak kullanýldýklarýnda içerdikleri
patojenler, bu atýklarý kullanan
aileler için ve yeraltý suyuna sýzarak
çevredeki yerleþim birimleri için
saðlýk riski oluþturur. Oysa,
anaerobik bozunma hayvansal
atýklarýn içerdiði patojenleri büyük
ölçüde yok ederek, daha güvenli bir
gübre eldesine yol açar. Ayrýca,
anaerobik bozundurma hayvansal
atýklarýn azot ve fosfor içeriðinin
yükselmesi ve/veya bitkiler
tarafýndan daha kolay kullanýlabilir
hale gelmesiyle de avantajlar sunar.
Çiftçilerin gübre eldesi bazýnda
kendilerine yeter hale gelmeleri ve
kullaným fazlasý gübreyi satmalarý
da kendilerine önemli bir mali
kazanç saðlayacaktýr (Sahlström,
2003; ITDG, 2004; Klingler, 2006;
http://www.adnett.org/).
Biyogaz Üretimi ile Elde Edilen
Çevresel Kazanýmlar
Karbon içeren pekçok bileþiðe ek
olarak, pestisit kullanýmý kaynaklý
tehlikeli ve kanserojen atýklar olan
klorlu organik bileþikler
(klorofenoller, klorometanlar, kresol,
PCBler, vd.) anaerobik bozundurma
ile giderilebilmektedir (IEA Bioenergy,
2001; Klingler, 2006). Biyogaz hava
kirliliði emisyonlarý bazýnda, diðer

yakýtlara göre çok temiz bir yakýttýr.
Biyogazýn yakýlmasý sonucu ortaya
çýkan NOx ve SO2 emisyonlarý
herhangi bir arýtým olmaksýzýn
Almanya'daki emisyon standardlarýný
saðlamaktadýr (Klingler, 2006).

Organik Gübre Eldesi
Organik gübrenin en önemli özelliði,
sentetik gübrelerin aksine, doðal
azot-fosfor çevrimi içerisinde elde
edilmesi ve dolayýsýyla doðaya ek
bir yük getirmemesidir. Biyogaz
reaktörlerinden elde edilen gübre
buna çok iyi bir örnektir. Anaerobik
bozundurma sürecinden geçen
organik atýklarýn %25-40'ý CH4 ve
CO2'ye dönüþür. Bu dönüþüm, bu
süreçte ortaya çýkan gübrenin C/N
(Karbon/Azot) oranýný düþürür ve
dolayýsýyla gübre kalitesini artýrýr.
Anaerobik bozundurma ile elde
edilen organik gübre hayvansal
atýklara göre daha akýþkan
dolayýsýyla topraða daha kolay
uygulanabilir, daha düþük koku
yapar, daha az patojen içerir ve
amonyak içeriði daha yüksektir (IEA
Bioenergy, 2001; Klingler, 2006).
Örneðin 35 gün süreyle anaerobik
bozundurmaya tabi tutulan bir
hayvansal gübre numunesinde katý
madde içeriði % 40 azalmýþ,
amonyak içeriði yaklaþýk % 13
artmýþ, C/N oraný ise 8'den 5'e
d ü þ m ü þ t ü r ( K l i n g l e r, 2 0 0 6 ) .

Biyogazýn Enerji Ýçeriði, Eþdeðeri
ve Kullanýmý
Kalorifik deðeri 20 Megajül/m3 olan
biyogaz (FAO, 1996) aydýnlatma,
yemek piþirme, elektrik üretimi ya
da modifiye edilmiþ içten yanmalý
motorlarda yakýt olarak kullanýlmasý
gibi pekçok evsel enerji gereksiniminin karþýlanmasýnda
kullanýlabilir. 1 m3 biyogazýn enerji
eþdeðeri 5-6 kiþilik bir ailenin 3 öðün
yemeðinin piþirilmesi, 1,25 kW-saat
elektrik üretimi ya da 1 Beygir
gücünde içten yanmalý bir motoru
2 saat çalýþtýrmak için yeterlidir
(ITDG, 2004). Diðer yakýtlar ile
karþýlaþtýrýldýðýnda ise 1 m3 biyogaz
(4700-5700 kcal/m3) 0,62 litre
gazyaðý, 1,46 kg odun kömürü, 3,47
kg odun, 0,43 kg bütan gazý ya da
12,3 kg tezek ile eþdeðerdir
(Topkaya, 2006). Tablo 2 çeþitli
atýklar için biyogaz üretim
potansiyelleri ve enerji eþdeðerlerini
göstermektedir.
Kalorifik deðeri daha düþük olmakla
birlikte, anaerobik bozunma
sürecinde oluþan biyogaz, doðal
gaza benzerlik gösteren ve doðal
gaz için tasarlanmýþ her türlü
uygulamada kullanýlabilen bir
yakýttýr. Biyogaz ýsýtmada, elektrik
üretiminde, araç yakýtý olarak ve
yakýt hücrelerinde kullanýlmaktadýr
(Marchaim, 1992; FAO, 1996; IEA
Bioenergy, 2001; Murphy, 2004).

Biyogaz Eldesi ve Sera Gazý
Emisyonlarý
Organik atýklardan biyogaz eldesi
küresel ýsýnma ile mücadelede de
önemli bir role sahiptir. Organik
atýklarýn anaerobik olarak
bozundurulmasý sonucu oluþan
biyogaz yenilenebilir bir enerji
kaynaðýdýr. Biyogazýn yakýlmasý
sonucu ortaya çýkan CO2 biyogaz
eldesinde kullanýlan organik atýðýn
bünyesinde varolan ve atmosfer
kaynaklý karbondur. Dolayýsýyla

Tablo 2. Çeþitli atýklarýn bir tonu için biyogaz üretim potansiyelleri ve enerji eþdeðerleri
(British BioGen, 2006)
Atýk

1 ton/gün atýðýn

Katý Madde

Biyogaz

Enerji

üretilmesi için gereken

Ýçeriði

Verimi

Deðeri

(m3/ton atýk)

(MJ/m3 biyogaz)
23-25

hayvan sayýsý

(%)

Sýðýr

20-40

12

25

Domuz

250-300

9

26

21-25

Yumurta Tavuðu

8000-9000

30

90-150

23-27

Et Tavuðu

10000-15000

60

50-100

21-23

-

15

46

21-25

Yiyecek Ýþleme
Atýklarý
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enerji ihtiyacýnýn
kýsmen ya da tümüyle
biyogazla saðlanmaya baþlanýlmasý ile
orman tahribatýnýn
a z a l t ý l masý/önlenmesi;
"yakacak toplama"dan tasarruf
edilecek zamanýn
eðitim, el iþleri, vb.
diðer kýrsal kalkýnma
etkinliklerine aktarýlarak, deðerlendirilmesi; evsel gereksinimler için enerji ve
tarýmsal uygulamalar
Kastamonu ili Þenpazar Ýlçesi Aþýklý Köyünde kurulan için organik gübre eldesi ile bunlarýn
beþ süt ineðinin atýklarý ile iþletilen tesis
aileye ekonomik katkýsý; reaktör
yapýmý, iþletimi, kullaným fazlasý
biyogaz CO2 nötral bir yakýttýr ya
gübrenin satýlmasý vb. yerel iþ
da biyogazýn yakýlmasý sonucu
olanaklarýnýn yaratýlmasý; yaþam
ortaya çýkan CO2 atmosferik CO2
kalitesinin artýrýlmasý ve büyük
düzeyinde bir artýþa yol açmaz.
kentlere göçün azaltýlmasý.
Biyogazýn enerji eldesi için kullanýmý,
ODTÜ Çevre Mühendisliði
halihazýrda kullanýmda olan ve
Bölümünde Gerçekleþtirilen
yakýlmalarý sonucu önemli
Çalýþmalar
miktarlarda sera gazý emisyonlarýna
yol açan yenilenemeyen fosil kökenli
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
yakýtlarýn (kömür, petrol ve doðal
önderliðinde 1997 yýlýndan bu yana
gaz) kullanýlmamasý anlamýna
ODTÜ Çevre Mühendisliði Bölügelecektir. Böylelikle biyogazýn
münde anaerobik bozundurma ve
kullanýmý ile üretilen enerji
biyogaz baþta olmak üzere çeþitli
eþdeðerine karþýlýk gelen ve fosil
biyoürünlerin eldesi konusunda
kökenli yakýtlarýn yakýlmasý sonucu
araþtýrmalar yapýlmaktadýr. ODTÜ,
ortaya çýkan CO2 emisyonlarý
DPT ve TÜBÝTAK desteði ile sürdüönlenmiþ olacaktýr. Ayrýca biyogaz
rülen bu araþtýrmalar kapsamýnda
eldesinde kullanýlan organik atýklarýn
pekçok atýk ve atýksuyun (organik
kontrolsüzce doðaya verildiði
evsel atýklar; zeytinyaðý, bitkisel yað,
durumda çürümeleri sonucu neden
peynir ve alkollü içecek üretimi
olacaklarý sera gazý emisyonlarý
atýksularý; mezbaha, yemekhane ve
(CH4, CO2 ve N2O) bu atýklarýn
pamuk üretimi atýklarý; büyükbaþ
anaerobik olarak bozun-durulmalarý
hayvan ve tavuk atýklarý; vd.)
ve üretilen biyogazýn kullanýlmasý
anaerobik bozundurulabilirliði ile
sonucu önlenmiþ olacaktýr (Turnbull
biyogaz, organik uçucu asit, alkol,
ve Kamthunzi, 2006; Pei-Dong vd.,
hidrojen, vd.ye dönüþtürülme
2006).
potansiyelleri
araþtýrýlmýþtýr/araþtýrýlmaktadýr.
Kýrsal kalkýnma ve biyogaz
Ülkemizde yýllýk olarak 11,1 milyon
Biyogaz eldesinin önemli bir kýrsal
tonun (kuru aðýrlýk bazýnda) üzerinde
kalkýnma boyutu da vardýr.
üretilen ve çok büyük bir bölümü
Özetlemek gerekirse üretilen
herhangi bir arýtýma tabi tutulmadan
atýklarýn anaerobik bozun-durmaya
kontrolsüzce doðaya verilen
tabi tutulmasý (ya da atýk yönetimi)
hayvansal atýklarýn anaerobik
ile halk saðlýðý ve çevresel kalitede
bozundurma ile katma deðerli
önemli iyileþmeler saðlamasý; evsel
ürünlere dönüþtürülmesi bu Grubun
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son yýllardaki araþtýrma öncelikleri
arasýnda yer almýþtýr. Bu kapsamda
önce çeþitli ön arýtým yöntemleri,
anaerobik proses konfigürasyonlarý,
iþletim koþullarý, vb. üzerindeki
laboratuvar bazlý çalýþmalar
gerçekleþtirilmiþtir. Elde edilen veriler
ýþýðýnda çeþitli uygulama projelerine
tasarým, proses seçimi, konfigürasyon, devreye alma, izleme, vd.
alanlarda danýþmanlýk hizmeti
verilmiþtir.
Bu projelerden bir tanesi BM
Kalkýnma Programý Küresel Çevre
Fonu Küçük Destek Programý
(UNDP- GEF SGP) ve Kahramanmaraþ Ticaret ve Sanayi Odasý
(KATSO) tarafýndan ortaklaþa
desteklenen "Kahramanmaraþ'ta Ýki
Köyde Hayvansal Atýklarýn
Deðerlendirilerek Biyogaz Üretiminin
Gösterimi Projesi"dir. Projenin hedefi,
Kahramanmaraþ'ta geçimini aðýrlýklý
olarak hayvancýlýkla saðlayan iki
köyde, iki örnek biyogaz üretim tesisi
kurmak ve iþletmek, ve ayrýca,
biyogaz üretiminin yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlayacak teorik ve
uygulamalý eðitimler ile örnek
uygulamalarýn köylülere,
yerel yönetimlere ve diðer ilgi
gruplarýna
tanýtmaktýr
http://www.gefsgp.net/v1/?cat=c
urrent&subset=detail&cid=69).
Proje kapsamýnda ilk örnek tesis
Merkeze baðlý Ayaklýcaoluk Köyü'nde
tamamlanmýþtýr. Bir yýllýk süreci
kapsayan proje sonrasýnda,
kamuoyunun biyogaz konusunda
daha fazla bilgiye sahip olmasý ve
ilgilerinin çekilmesi planlanmýþtýr.
Proje kapsamýnda 2 biyogaz üretim
tesisi ve yýlda 17.500 dolarlýk
motorinin ikame edilmesi, proje
kapsamý dýþýnda da 2 yýlda 10 tesisin
kurulmasý, tesis baþý eðitimlerle 200
köylünün biyogaz ile ilgili detaylý
teknik bilgi sahibi olurken, köy
toplantýlarý ile 1000 köylüye
biyogazýn tanýtýlmasý, ilgili kamu
kurumlarý çalýþanlarýnýn biyogaz
üretimi konusunda danýþmanlýk
verebilecek düzeyde bilgi sahibi
olmalarý öngörülmektedir
(http://www.kmtso.org.tr/haber.ph
p?id=327).

Kahramanmaraþ örneðine benzer
bir diðer proje de Kastamonu Köy
Kalkýnma Kooperatifler Birliði'nin
hazýrladýðý ve GEF-SGP tarafýndan
desteklenen 'Küre Daðlarýnda
Biyogaz Uygulamasý ve Tanýtýmý
Projesi'dir. Bu proje kapsamýnda,
Küre Daðlarý koþullarýna uygun ve
iki hanenin yemek piþirmelik enerji
ihtiyacýný karþýlayabilecek bir örnek
tesisin, Þenpazar Ýlçesi Cellali
köyünde inþasýnýn ve tanýtýmýnýn
yapýlmasý; bu yolla hayvansal
atýklarýn yarattýðý hijyen sorunlarýnýn
azaltýlmasý; verimli ve yenilenebilir
bir enerji kaynaðý kullanýma
sunulmasý ve gazýn yanýnda ikinci
bir ürün olarak biyo-gübre elde
edilmesi
p l a n l a n m ý þ t ý r.
(http://www.gefsgp.net/v1/?cat=c
urrent&subset=detail&cid=70). Yine
Kastamonu'nun Germeç Köyünde
kurulan ve Mühendislik hizmetleri
Yabataþ Ltd. Þti. tarafýndan saðlanan
diðer bir projede onbeþ süt ineðinin
atýklarý ile iki evin mutfak gazý
ihtiyacýnýn tümü ve bir evin ýsýnma
ihtiyacýnýn tamamý saðlanmýþtýr.
Yabataþ Mühendislik, Adana'da 50
büyükbaþ süt ineðinin atýklarý ile
iþletilecek ve elektrik enerji üretmek
için iþletilecek tesisin kurulum
çalýþmalarýna devam etmektedir.
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Kök Hücresinden
Yapay Kemik
Ve Kýkýrdak Üretimi
Prof. Dr. Vasýf Dr. Hasýrcý, BIOMAT, ODTÜ
Biyolojik Bilimler Bölümü Öðretim Üyesi

ODTÜ BIOMAT (Biyomalzeme ve
Doku Mühendisliði Grubu)
araþtýrýcýlarý olarak zarar görmüþ
kemik ve kýkýrdak dokularýn kök
hücre ile tedavi edilmesine imkan
tanýyan projemizde önemli
ilerlemeler kaydettik. Yeni yöntemde,
zarar görmüþ kemik ve kýkýrdak
dokularýn hemen
yanýndaki saðlýklý
dokulardan alýnan kök
hücreler laboratuvar
ortamýnda çoðaltýlarak
dokuya nakledilmektedir.
Kadavra ya da deniz
kabuklularýnýn kullanýldýðý
tedavilerdeki saðlýk
risklerini yok etmeyi de
hedefleyen yöntemde,
tedavinin hastanýn kendi
kök hücreleri kaynaklý
olmasý nedeniyle vücudun
bu yapýlarý reddetmesi
mümkün
görünmemektedir.
AB 6. Çerçeve Projeleri
kapsamýnda 3 yýl önce
baþlatýlan ''EXPERTISSUES-KEMÝK VE
KIKIRDAK
DOKU
MÜHENDÝSLÝÐÝ
Mükemmeliyet Merkezleri
Aðý'' Projesi ile ikinci nesil
biyomimetik doku
mühendisliði iskeleleri
(þablon) kullanarak
laboratuvarda kemik ve
kýkýrdak üretiminde yeni
yaklaþýmlar oluþturmanýn
hedeflenmiþti. Projede
AB'ye üye 13 ülkeden 20
araþtýrma grubu yer
almaktadýr ve projenin
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bütçesi 7.3 milyon Avrodur. Proje ile
kemik ve kýkýrdak doku mühendisliði
konusunda
Avrupa'daki
araþtýrmalarýn daðýnýklýðýný ve
parçalýlýðýný önlemek, Avrupa'nýn
diðer önder araþtýrma merkezlerini
ve buna paralel çalýþan endüstriyel
kurumlarý bir çokdisiplinli
konsorsiyum içinde biraraya
getirmek amaçlanmaktadýr. Bilindiði
Avrupa Birliði Çerçeve Projeleri
özellikle ABD ve Japonya'yla
yarýþabilmek için düzenlenmektedir

Mikro teknoloji ürünü hücre taþýyýcý þablonu

Hücre taþýyýcý üretimi

Kemik hücreleri taþýyýcý (iskele üzerinde Ayný hücrelerin kemik minerali üretmeye baþladýklarýnýn kanýtý

ve grubumuzda temelde
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliði
ve Nanobiyoteknoloji alanlarýnda
çalýþmalar yürütülmektedir. Bu
projede özel hedefin ise Avrupa'da
ve dünyada insan yaþam kalitesini
yükseltmektir.
Projemizin yürütücüsü Portekiz'de
Minho Üniversitesindendir. Bu bir
mükemmeliyet aðlarý projesi olduðu
ve bu konuda Avrupadaki tek proje
olduðu için bizim bu projede yer
almamýz kemik ve kýkýrdak doku
mühendisliði konusunda Avrupa'daki
20 mükemmeliyet merkezinden biri
olduðumuzu göstermektedir. Bu da
ayrýca güven tazeleyici bir durumdur.
Proje kapsamýnda, hedef dokular
olan kemik ve kýkýrdaðýn doku
mühendisliðine yönelik yeni iskele
(þablon) biçim ve malzemelerini,
yeni büyüme faktörlerini, yeni
kontrollu büyüme faktörü salým
sistemlerini ve yeni hayvan deney
modellerinin geliþtirilmesi
öngörülmektedir. Çalýþmalar
sonunda en uygun özelliklere sahip
yapay kýkýrdak ve kemik dokularýný
tasarlamýþ olmayý, endüstrimizin
bunu üretebilmesini ve hastalarýn
saðlýk sistemi aracýlýðýyla bunlarý
satýn alýp kullanýlabilecekleri düzeye
gelmek istiyoruz. Bu yöntemler
arasýnda nano ve mikroteknolojinin
olanaklarýndan sonuna kadar
yararlanýlmaktadýr.
Bir çok zaman vücuttaki eksik ya da
zarar görmüþ bir sert dokunun
tedavisinde hastalýk nedeniyle
oluþan boþluðu doldurmak için ''bir
kadavradan kemik transferi'',

kullanýlmaktadýr. Doðal olarak
''kadavra kemiði" düþüncesi sevimsiz
olmak yanýnda kýsýtlý kaynakli ve
saðlýk açýsýndan sorunlarý olan bir
çözümdür. Kemikteki eksikliklerin
doldurulmasý için bir baþka çözüm
ise deniz kabuklularýndan elde
edilen minerallerin kullanýlmasýdýr.
Bu uygulamada da yine hijyenik
koþullarýn yarattýðý risk ve bu
malzemelerin yalnýzca bir dolgu
maddesi olmaktan öte bir
özelliklerinin olmayýþý yeterli bir
çözüm önerisi oluþturmamaktadýr.
Yaygýn olarak kullanýlan bu
uygulamalardaki sorunlarýn önüne
geçilmesi için laboratuvarda üretilmiþ
sentetik ya da doðal polimerlerin
kullanýlmasý projemizce önerilmektedir. Çalýþmada polimerler,
yani günlük kullanýmdaki adýyla
plastikler, ki bunlarýn bazýlarý özel
mikrop türleri tarafýndan üretilmektedir, hücrelerine içlerine yerleþip
çoðalmasýna uygun çok gözenekli
bir konuma getirilmektedir. Hastaya
uygulanmadan önce hastanýn
saðlýklý dokusundan bir örnek parça
alýnarak bunun yapýsýndaki hücreler
ayrýþtýrýlmakta, laboratuvarda
çoðaltýlmakta ve sonra bunlarý
polimerden yapýlan gözenekli
yapýlara aktarýlmaktadýr. Bu yapýlar
içinde hücreler önce çoðaltýlmakta,
sonra da farklýlaþtýrýlmaktadýr.
Sonraki aþama bunun hastanýn zarar
görmüþ bölgesine aktarýl-masýdýr.
Þu anda bu aþama hayvan hücreleriyle ve hayvanlarda yapýlmaktadýr.
Projenin bundan sonraki aþamasýnda ise bu yolla elde edilen
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dokularýn hastaya geri
döndürül-mesi
h e d e f l e n m e k t e d i r. '
Bu yaklaþýmýn önemli
bir avantajý, insanýn
kendi kök hücreleri
kullanýldýðý için vücudun
bu yapýlarý reddetmemesidir. Yabancý
madde
olarak
kullanýlan taþýyýcý, yani
p o l i m e r, v ü c u t t a
eriyebilir olanlardan
seçildiði için bir daha
ç ý k a r ý l m a s ý g e r e kmemektedir. Ayrýca, bu yapý içinde
damar oluþumu da büyüme
faktörleriyle desteklenebildiði için
iyileþme sürecinin de kýsalmasý
beklenmektedir. Bu da hastanýn
ayaða çok daha çabuk kalkmasýna
yol açacaktýr.Yurt dýþýnda özellikle
kýkýrdak üretimi yönünde çeþitli
çalýþmalar ve uygulamalar yapýlmaktadýr, Türkiye'de de aratýrma
gruplarý bu yönde projeler
üretmektedir. Günümüzdeki çalýþmalarda, hücre taþýyýcý malzemeler
(polimerler) ithal edilmektedir.
Hücreler ise normal çoðaltma
yöntemiyle üretilerek bu yapýlara
yüklenmektedir. BIOMAT Grubu
çalýþmalarnda ise aþamalarýn tümü
laboratuvarýmýzda gerçekleþtirme
ve bu nedenle de tüm süreç üzerinde
kontrol sahibi olma avantajýn
sahibiz. Örneðin taþýyýcýlarýn erime
sürelerini, þekillerini, gözenek
özelliklerini, kimyasal yüzey ve yapý
özelliklerinin tümünü deðiþtime ve
dolayýsýyla en uygun taþýyýcý üretme
bilgi birikimine sahibiz. Ayrýca
kýkýrdak ve kemik dokularý ayný
taþýyýcýyla yapýlamaz. Grubumuz,
her birine özgü özellikler taþýyan
farklý taþýyýcýlarý üretebilmektedir.
Ayrýca kemik ve kýkýrdak dýþýnda
kalp, sinir, damar, yapay deri ve
kornea üzerinde de çalýþmalar
sürmektedir.
AB Çerçeve Programlarý kapsamýnda
baþlatýlan projeler de dahil olmak
üzere BIOMAT grubu olarak þu ana
kadar 3 patent, 2 patent baþvurusu
100'den fazla uluslararasý bilimsel
makale ve 4 kitap yayýnlanmýþtýr.
Gruptaki araþtýrmacýlar dünyanýn

en bilinen biyomateryal dergilerinde
5 editörler kurulu üyeliðine ve ayrýca
Avrupa Nanotýp Teknoloji Platformu
üyeliðine seçilmiþlerdir. Projenin Türk
araþtýrmacýlarý olarak önemli
aþamalar kaydetmiþ olunmasý ve
ürün haline getirmek için her þeyin

hazýr.olmasýyla birlikte çalýþmada
bir klinik araþtýrma ve ticarileþme
süreci yaþanmasý gerekmektedir.
Bunu da ancak ABD yöntemiyle yani
araþtýrmanýn araþtýrmacýlarla
yapýlmasý süreci sonunda klinik faz
ve ticarileþme fazýnýn profes-

yonellerce yapýlmasýyla aþmak
mümkündür. Bir araþtýrýcýnýn hem
araþtýrýcý hem iþ adamý olmasýnýn
beklenmemesi gerekir. Bu sistem
kurulduðu takdirde sadece bizim
deðil bir çok araþtýrýcýnýn bulgularýnýn
ürüne dönmesi mümkün olacaktýr.

ODTÜ'den Sosyal Bilimlerin
Uluslararasýlaþmasý için Büyük Destek
Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nin
TÜBÝTAK ve KnowWhy Uluslararasý
Araþtýrma Merkezi ile gerçekleþtirdiði
"Sosyal Bilimlerin Uluslararasýlaþmasý
ve Geliþmekte Olan Ülkelerdeki
Durumu" baþlýklý konferansta sosyal
ve insani bilimlerin küreselleþen
dünyadaki geleceði tartýþýldý.
Orta Doðu Teknik Üniversitesi,
TÜBÝTAK ve KnowWhy Uluslararasý
Araþtýrma Merkezi'nin 9-10 Mayýs
2008 tarihlerinde, ortaklaþa
düzenlediði "Sosyal Bilimlerin
Uluslararasýlaþmasý ve Geliþmekte
Olan Ülkelerdeki Durumu" konulu
konferans; ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi'nde, geniþ bir katýlýmla
gerçekleþtirildi. Sosyal ve insani
bilimlerde uluslararasý araþtýrma ile
politika iþbirliðini destekleyen Avrupa
Birliði'nin 6. Çerçeve Programý'nýn
ESSHRA baþlýklý projesi kapsamýnda
gerçekleþen etkinlikte; küreselleþme
ve ekonomik kalkýnmaya paralel
olarak geliþmekte olan ülkelerdeki
sosyal ve insani bilimlerde meydana
gelen dönüþümün benzeþen ve
farklýlaþan yanlarý sorgulandý.
ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün
eþgüdümünde gerçekleþtirilen
etkinlikte baþlýca þu sorulara yanýtlar
arandý:
Geliþmekte olan ülkelerde sosyal
ve insani bilimlerin uluslararasýlaþmasýnýn getirdiði temel
zorluklar nelerdir?
Geliþmekte olan ülkelerde yüksek
öðretim kurumlarý uluslararasý

iþbirliklerine nasýl hazýrlanmaktadýr?
Uluslararasýlaþan sosyal ve insani
bilimlerin gündemini kim
belirlemektedir? Geliþmekte olan
ülkelerin araþtýrmacýlarý ve öncelikleri
gündem belirlenmesinde ne gibi bir
rol oynayabilir?
Uluslararasý araþtýrma gündemi
nasýl gerçek anlamýyla küresel
olabilir?
Geliþmekte olan ülkelerin
uluslararasý araþtýrma alanýnda etki
saðlamasýna olanak tanýyacak
kurumsal bir çerçeve nasýl
oluþturulabilir?
KnowWhy Uluslararasý Araþtýrma
Merkezi'nden Thomas Kuhn, Oxford
Üniversitesi'nden Chris Caswill, Seul
Ulusal Üniversitesi'nden San-Jin
Han, Buenos Aires Üniversitesi'nden
Tomas Varnagy, Belarus Devlet
Üniversitesi'nden Larisa Titarenko,
Zwickau Üniversitesi'nden Doris
Weidemann ve Endonezya Bilimler
Enstitüsü'nden I Ketut Ardhana ve
Ye k t i M a u n a t i g i b i ü n l ü
akademisyenlerin katýldýðý etkinlikte,
TÜBÝTAK'tan Tuba Turan ve Cihan
Kýzýltan da hazýr bulundu. Toplantýda
ODTÜ'yü temsil eden Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sencer
Ayata ile Enstitü Müdür Yardýmcýsý
Yrd. Doç. Dr. Aykan Erdemir,
"Türkiye'de Sosyal ve Ýnsani Bilimlerin
Uluslararasýlaþmasý" baþlýklý bir bildiri
sundular. Daha önce Pekin ve
Paris'te Dünya'nýn çok farklý
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ülkelerinden akademisyenlerin
katýlýmýyla gerçekleþen bir konferans
serisini Ankara'ya getirmenin
mutluluðu içinde olan Ayata ve
Erdemir, KnowWhy Uluslararasý
Araþtýrma Merkezi'nden Thomas
Kuhn ile iþbirliði içinde benzer bir
etkinlik dizisinin koordinatörlüðünü;
AB 7. Çerçeve projeleri kapsamýnda
ODTÜ'ye kazandýrmayý hedeflediklerini bildirdiler.
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