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Türkiye’ye Gelen Alman Kimyacıların Göreve
Başlamalarının Yüzüncü Yılı1
Prof. Dr. A. Seza BAŞTUĞ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
asbastug@gmail.com
Yirminci yüzyılın başlangıç dönemlerinde Türkiye (Osmanlı Devleti)
gittikçe artan sayıda Fransa, Almanya, Avusturya gibi yabancı ülkelerden
uzman ve bilimci getiriyor. Neden yabancı uzmanlar, bilimciler ve kimyacılar
sorusuna Sayın Doğan Kuban’ın şu saptaması neredeyse tek başına bir
yanıt oluşturuyor: “Kitap yayımlamaya 19. yüzyıla 100 kitap2 basmış olarak
giren Osmanlının %10’u okuma bilen bir İstanbul’da Avrupa ile boy
ölçüşememesi doğaldı.”
Çoğu savaş yıllarında gelen yabancılar nasıl bir ortamda çalıştılar? Ya
da ayrıldıklarında nasıl bir ortam vardı? Buna yanıt olabilecek bir açıklama
bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ten, 30 Ekim 1923 günü O’nun yakın dava
arkadaşı İsmet İnönü’ye yazdığı mektuptan3 geliyor:
“Doktor sayımız 337, Sağlık memuru 434, Ebe sayısı 136…Pek az şehirde
eczane var…[eczacı sayısı 60]. Nüfusumuzun yarısı hasta [sıtma, tifüs,
verem, frengi, tifo salgın halinde] Bebek ölüm oranı yüzde 60…”

Kolunda çiçek tutan Ord. Prof. Dr. F. Arndt, sol yanında Dr. [Prof.] Baha Erdem, sol başta Dr. [Prof.] Muvaffak
Seyhan, ortadaki iki bayanın sağındaki Asistan Resan Pakkal, arka ortalarında Dr. [Prof.] Ertuğrul Ayça ve
sağdaki kümeleşmenin önünde en uzun boylu olan öğrenci [Prof. Dr.] İsmet Gürgey.
1

A. Seza Baştuğ, “Türkiye’ye Almanya’dan Gelen Kimyacıların Kimya Eğitimine ve Bilime Katkıları” 27. Ulusal Kimya
Kongresi Türkiye Kimya Derneği-Basf Özel Oturumundaki Konferansı’ndan derlenmiştir.
2
Bu sayı 1729 – 1830 arasında 180; batıda ise 90.000 dir.
3
Aktaran Eriş Ülger, Atatürk Milliyetçiliği, Parola Yayınları, İstanbul 2015
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Sayın Kimyager Resan Pakkal’dan 1
aldığım
yukarıdaki
fotoğrafın
arkasında “13 Mayıs 1955 Cuma
Hocanın
son
dersi”
yazıyor.
Taşıdığı bu tarih ile bu resim
Türkiye’de bir dönemin, çok sayıda
Alman bilimcinin toplu olarak
ülkemizde görev yaptıkları yaklaşık
yirmi yıllık bir dönemin sona
erişinin simgesidir. Ord. Prof. Dr.
Fritz Arndt, iki Profesör ile birlikte
Türkiye’ye ilkin 1915 yılında
gelmiş, 1918 yılında Birinci Dünya
Savaşı sonunda galip devletler
istemediği için Almanya’ya dönmek
zorunda
kalmıştır.
Arndt
Türkiye’ye ikinci kez 1934 de
geliyor ve bu kez 21 yıl kalıyor. Yaş
sınırı nedeniyle 1955 de görevi
sona eriyor ancak çalışma süresi
yetmediğinden emekli olamıyor.
Almanya’ya dönerek orada yurt dışı
çalışmalarının sayılması olanağı ile
emekli olabiliyor.
Bu noktada öncelikle eğitimöğretim-bilim bağlamında TürkAlman
ilişkilerinin
geçmişine
kısaca göz atmak yararlı olacaktır.
Başlangıç Dönemi 1830 – 1914:
II. Mahmut döneminde (18081839)
yeni
kurulan
Mektebi
Harbiye ve Mektebi Tıbbiyeye var
olan Fransız etkisinin yanı sıra
subay ve hekimler getirtilmesiyle
Alman
(ve
Avusturya)
etkisi
girmeye ve önemli olmaya başlar.
İlişki, bu dönemin simgesi olan
Baron von der Goltz [Paşa] ile iyice
artar.
Birinci
Dünya
Savaşı
yıllarında iki ülkenin müttefikliği

düzeyine ulaşılır.
Bilinen gelişmelerle I. Dünya
Savaşına
girmemizden
hemen
sonra İstanbul’da Alman “Eğitim ve
Kültür
Enstitüsü”
kuruldu.
Başkanı, Hariciye Vekaleti Eğitim
Bölümünde de görevli Prof. Dr.
Franz
Schmidt
idi.
Schmidt
görevini ciddiyetle yapmaya girişti.
Türk
yetkililere
bir
Alman
Üniversitesi kurulması önerisinde
bulundu. Daha sonra diğer Alman
hocalarla birlikte bir “İmparatorluk
Üniversitesi” kurulması için bir
yönetmelik
tasarısı
hazırlayıp
yetkililere sundular, ancak bu
öneri Maarif Nazırı’nca kibarca
reddedilmiştir.

İstanbul Darülfünunu’nda 1916 yılında Çalışan
Alman Akademisyenlerin fotoğrafı 2. Ayaktakilerin sol
başında G. Fester, sağdan beşinci F. Arndt ve
oturanların sağdan üçüncüsü K. Hoesch

1915-18
Dönemi:
Bu
yıllar
Darülfünun ve Kimya öğretimi
açısından ayrıca ele alınması
gereken yıllardır. 1914 de Maarif
Nazırı Şükrü Bey’in çabasıyla Türk
eğitim
sistemini
geliştirme
amacının bir parçası olarak 1915
güzünde
20
Alman
öğretim
görevlisi İstanbul Darülfünununa
Doz. Dr. Arın Namal: Ein kurzer Blick in die
Geschichte: Stellung und Verdienste der
deutschen Wissenschaftler an der Medinizischen
Fakultät
der
Universitat
Istanbul
(metastudies.net/genealogy/… / P07_351B.PDF)

2

Kimyager Resan Pakkal; İstanbul Üniversitesi
1952 Kimya–Fizik mezunudur. Kendisine
teşekkürlerimi sunuyorum.
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geldi3. Gelenlerin üçü kimyacı idi
ve 100 yıl önce 15 Ekim 1915 de
İstanbul Darülfünunu’nda göreve
başladılar. Onlarla birlikte Türkiye
bağımsız Kimya öğretimi yapan ilk
yüksek öğrenim birimine kavuştu.
Gelen
kimyacıların
verdikleri
dersler ve yardımcıları şöyleydi:
1) Müderris (Prof. Dr.) Fritz
Arndt (Üstlendiği ders:
Kimya-yı Gayr-ı Uzvi ve
Kimya-yı Tahlili; Anorganik
ve Analitik Kimya). Yardımcı
muallim: Fazlı Faik (Yegül)
Bey
2) Müderris Kurt Hoesch
(Kimya-yı Uzvi; Organik
Kimya) Muallim: Ömer
Şevket (Öncel) Bey
3) Müderris Gustav Fester
(Kimya-yı Sınai; Sınai
Kimya)4 Muallim: Suzi Bey,
Dr. Akif Bey (Fester gidince
Cevat Mazhar da görev
üstlenmiştir)
Yeni kurulan Kimya Enstitüsü
(Kimya-i Gayr-i Uzvi ve Kimya-i
Sınai Darülmesaisi) 1917 Yılında
Sultanahmet yakınlarında
çalışmaya başladı. Kimya
Enstitüsünün, yeni/yarım bir bina
Bu dönemde ayrıca 12-18 yaşlarında 10.000
Türk gencinin mesleki ve teknik eğitim görmek
üzere Alman fabrikalarına kabulü için anlaşma
yapılmıştır (1916). Hepsi olmasa da çoğu
Almanya’ya gidebilmişler ve savaş sonunda
geri dönmeleri sorun olmuştur. Öte yandan o
dönemin bakanlıkları ile ticaret-sanayi odaları
da
Almanya’da
eğitim
olanakları
sağlamışlardır.
4
Öteki dersler: Cevat Mazhar (Kimya-yı
Hayati/Biyokimya, Fester gidince Sınai Kimya)
- Şevket Bey (Kimya-yı Gıdai).
Cevat Mazhar 1926-27, Fazlı Faik 1928-29,
Ömer Şevket 1929-30 dönemlerinde Türkiye
Kimya Derneği’nin başkanlarıdır.

bulup inşasını bitirterek savaş
ortasında Almanya’dan trenle
getirtilen malzeme ile donatıp
açılmasını sağlayanlara önderlik
eden Ord. Prof. Dr. Fritz Arndt
(1885–1969) anılarında şöyle diyor:
“... Bakanlık tarafından
görevlendirilmiş olarak, kısmen
Fester ile birlikte, üniversitenin
[Zeynep Hanım Konağı-Vezneciler]
yakın çevresinde[ki] bütün İstanbul
semtlerini dolaştım. Nihayet inşaat
halinde bulunan büyük bir bina
buldum, burası o zamana kadar
Tatbikat Mektebi olarak
düşünülmüştü, ancak geçici olarak
bir kimya enstitüsü haline
getirilmesi çalışmalarının
başlatılmasını sağladık… Bina, o
zamanki üniversiteden…
[yürüyerek] 20 dakika
uzaklıktaydı… Yerebatan sarnıcına
yakındı… “Yerebatan Kimya
Enstitüsü” olarak adlandırıldı… 5
Enstitünün kuruluş gerekçesindeki
en önemli vurgu ise “gelişecek olan
kimya sanayine kimyager
yetiştirmek” idi.

3

İstanbul Darülfünunu 1909–1933, İstanbul
Üniversitesi 1933–1942 (yangın geçirdi ve
kullanılamaz hale geldi6)

H. Widmann, Atatürk ve Üniversite Reformu,
Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
6
A. Seza Baştuğ ve Evrim Baştuğ, Üniversite Yanıyor,
Evrim Yayınevi, İstanbul 2011
5
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Yerebatan Kimya Enstitüsünün 2010
yılındaki durumu

F. Arndt’ın 1915-18 Dönemi
Kitapları:
1- Kısa Kimya Uygulaması
(Muhtasar Tatbikat-ı Kimyeviye;
1916, çev. F. Faik)
2- Anorganik Kimyadan İlk
Uygulama (Kimya-yı Gayr-ı Uzviden
İlk Tatbikat; 1917, çev. F. Faik)

içindeki değerlendirmelerin
çoğunluğu olumsuzdur. Ancak,
seminerlerin ve enstitülerin
düzenlenmesi (özellikle Kimya
Enstitüsü) ile yaratılan bilimsel
ortamın gelecek için etkileyici
olduğu söylenebilir. Söz konusu
geleceği kuracak önemli atılımların
ön sıralarında, bu ilk dönemden
ders çıkarttığını düşündüğümüz
Üniversite Reformu da
bulunmaktadır. Deneysel çalışma
ve öğretim, enstitü kitaplıklarının
kuruluşu, ders kitabı ve çoğaltması
(teksir) yayımı, (1916–18 arasında
Almancadan 6 kimya kitabı7
çevirisi vardır) yeni terim
çalışmaları olumlu gelişmelerdir.
Genel sonucun olumlu olmayışında
Alman Kimyacıların yeterliliklerini
sorgulamaya gelince, bu
bilimcilerin bilime yaptıkları değerli
katkılar8 soruların
Feza Günergun, “Darülfünun kimya
eğitiminde reform: I. Dünya savaşı yıllarında
İstanbul’a gelen üç alman kimyager”, Osmanlı
Bilimi Araştırmaları X/1, 2008, s. 75
8 Fritz Arndt’ın Kimya Bilimine katkısı: 1)
Ara Durum Kuramı (1924): Bir kimyasal bağı
oluşturan elektronların molekül içi kayma ile
yer
değiştirmesi
(rezonansı).
Sonradan
mezomerlik (mesomerism) adı verildi (C. K.
Ingold 1934). 2) Arndt – Eistert Tepkimesi:
Ardnt-Eistert bireşimi (sentezi) bir karboksilli
asidi daha yüksek bir karboksilli homoloğuna
çevirmek (karboksilli aside bir karbon
eklenmesi) için tasarlanmış bir dizi kimyasal
tepkimedir.
Arndt-Eistert
Tepkimesinin
(Homologlaştırma) ilk adımı; i) SOCl2 ile
karboksilli asidin klorürünün eldesidir. İkinci
adım;
ii)
Karboksilli
asit
klorüründen
diazometan ile diazoketon eldesidir. Son adım
ise; iii) Diazoketonun ketene çevrilmesidir
(Wolff Tepkimesi)
Kurt Hoesch’ın Kimya Bilimine katkısı:
Hoesch
(Houben
–
Hoesch)
Sentezi:
Fenollerden aromatik ketonların eldesi için
kullanılan genel bir bireşim (sentez) tepkimesi
(1915). Klorür asitli ortamda susuz çinko
klorür ile aromatik halkaya metil nitril katıp
hidroliz ile aromatik keton elde edilmesidir. (Bu
tepkimeyi, L. Gattermann’ın fenollerden HCN
7

Ord. Prof. Dr. Fritz Arndt

G. Fester’in 1915-18 Dönemi
Kitapları:
1- Sınai Kimya Dersleri (Kimya-yı
Sınai Dersleri; 1917, çev. S.
Osman). Bunun alanındaki ilk
kitap olduğu sanılmaktadır1. (YD
1- Türk Maden İstatistikleri (çeviri
kitapçık) 1918 Almanya)
Başlangıcının 100. Yılına
ulaştığımız 1. Dönemin (1915–18)
sonunda genel olarak Türkiye’nin
umut ettiği sonuca, süre kısa
olduğundan ulaşılamamıştır. Elde
edilen sonuca ilişkin olarak yurt

4
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yanıtlanmasında önemli bir veri
oluşturmaktadır.
1933 yılında yapılan Üniversite
Reformu ile Darülfünun
kapatılarak yerine İstanbul
Üniversitesi kuruldu.
Darülfünunun 88 müderris, 44
muallim, 36 müderris muavini ve
72 asistan olmak üzere toplam 240
öğretim elemanından 157’si (71
müderris ve muallim, 13 müderris
muavini ve 72 asistan)
Üniversite’de görevlendirilmedi.
Üniversite Reformunun sağladığı
en önemli gelişme araştırmanın ve
seminerin asıl görevlerden
sayılması, asistanlara doktora
yapma zorunluluğunun getirilmesi,
doçentlik ve profesörlük
değerlendirmelerinde özgün
çalışma istenmesidir9.
Yeni kurulan “Üniversite” öğretim
üyelerini üç kaynaktan sağlamıştır:
1) Darülfünun’dan alınan
profesör, öğretmen ve
profesör yardımcıları.
2) Darülfünun’un dışından
alınanlar (büyük kısmı,
Cumhuriyet döneminde
Avrupa’ya gitmiş ve
öğrenimlerini başarıyla
tamamladıktan sonra yurda
dönmüş Türklerdir).
3) Yabancı profesörler (1933 yılı
sonunda 237 öğretim
elemanından 85 tanesi
yabancı olup ordinaryüs
ve katalizör ile aromatik aldehit eldesi
tepkimesinin (1907) bir uygulaması olarak
yorumlayanlar olmuştur.)
9 Erdal İnönü, 1923-1966 Dönemi Türkiye
Kimya Araştırmaları Bibliyografyası ve Bazı
Gözlemler, Büke Kitapları, İstanbul 2007,
s.100-1; Talat Erben, “Yurdumuzda Temel
Kimya Öğretiminde Başlıca Gelişmeler”

profesörlerin 38 i yabancı 27
si Türk’tür).
Almanya’dan kaçmak ya da
ayrılmak zorunda kalanların
Türkiye’de çalışmalarını
sağlayanların önde gelenlerinden
olan Philipp Schwartz’ın Türkiye
için şu sözleri çok ilginçtir “Batının
pisliğinin bulaşmadığı harika bir
ülke keşfediyorum”10.
1915-18 döneminde başlayan
atılım, bilim üretiminin ne denli
önemli olduğunun farkında olan
Atatürk için canlı bir deneyimdi ve
O’nun sabırlı girişimleriyle bilim
üretimi Cumhuriyetin onuncu
yılında verimsizliği ve engellemeleri
eleyerek kurumsallaşma yoluna
girmeyi denedi. Bu adımın
atılmasına katılanların önde
gelenleri; danışman Prof. Dr. Albert
Malche (İsviçreli), Maarif Vekili Dr.
Reşit Galip sonra Dr. Refik
Saydam, Rektör Prof. Dr. Cemil
Bilsel (Tıp), Prof. Dr. Kerim [Erim]
Bey (Matematik), Alman Bilimcileri
Yardım Derneği temsilcisi Prof. Dr.
Philipp Schwartz (bu kişilere ayrıca
anılarını yayımlayan Fritz
Neumark10 ve Ernst Hirsch11 de
eklenebilir)
Öte yandan “1933 Üniversite
Reformu” yalnızca İstanbul
Darülfünunu, İstanbul Üniversitesi
dönüşümü olmadığı gibi sürecin
tarihi de yalnızca 1933 yılı değil
1923–36 dönemi olmalıdır.
Reformun en önde gelen iki
atılımından biri 1933 yılında

Philipp Schwartz, Kader Birliği, Belge
Yayınları, İstanbul 2003, s. 43.
11 Ernst E. Hirsch, Anılarım. Çev: F. Suphi)
TÜBİTAK Yayınları, 1997

10
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Ankara’da açılan Yüksek Ziraat
Enstitüsü’dür. Bu kuruluş tam bir
üniversitedir. Öğretim üyelerinin
tümü Almandır ve doktora ile
doçentlik
çalışmaları
zorunlu

olarak hemen başlamıştır. YZE de
ilk Kimya doktoraları (iki tane)
1936 da tamamlanırken İstanbul
Üniversitesinde
1940
‘da
bitirilebilmiştir.

1915 – 18 Döneminde Türkiye'deki Alman Kimyacıların Görev Süreleri, Dersleri,
Yardımcıları ve Yayınları12:
Bilimci
Yardımcı
Dr. Fritz Arndt
Fazlı Faik

Dr. Kurt Hoesch
Ömer Şevket

Dr. Gustav Fester

Süre

1915-18 Anorg. Kimya
1916-18

2 laboratuvar (lab)
– [2 ders]

–

Org. Kimya

1915-18 Sınai Kimya

Suzi Osman//C. Mazhar 1915-18

Kitap

Analitik Kimya

1915-17 Org. Kimya
1915-17

Yayınları

Üstlendiği
Ders

1 derleme (der), (?)

1 ders (+1 YD)

Sınai Kimya 1 çev lab [?]//– [10 ders]

Makale YD
1

4 çeviri (çev), (-, [22 Baytari Mec+3
Kimya ve Sanayi Mec+günlük gazete])

1 der, (?)
1 [4 ders]

Yabancı Toplamı 3 (+1 YD)

Makale DFFM, (öteki Mec)

– [?]

1

7[18] (-, [… Fen Alemi Mec])

4 der, (?)

– [11]

1

5 der/çev [?], (?[?])//– [1],(? [?])

6 der (derleme) makale

– [?]//– [?]

3

Türk bilimci için köşeli ayraç içindeki sayı bilimcinin o alanda yaptığı toplam yayın sayısıdır.
YD: Yurt Dışı.

Ayrıca Cumhuriyet döneminde bir zorunluluk olarak yerleştirilmeye çalışılan
bilimsel araştırma yapma’nın (Bilimsel üretim) gereği olarak ilk yıllardan
başlayarak ardı ardına çeşitli araştırma kurumları açılmıştır. Bunlardan
bazıları şunlardır: 1924 Tohum İslah İstasyonu, 1928 Merkez Hıfzıssıhha
Enstitüsü, 1934 Merkez Mücadele Enstitüsü, 1935 MTAE, vb.
Cumhuriyet, başlangıç yıllarında her alanda olduğu gibi bilimde de üretimi
başlatmak ve sürdürülmesini sağlamak niyetindedir ve başlamasının
yüzüncü yılına ulaştığımız 1915–18 deneyimini de göz önünde bulundurarak
bu niyetine uygun önlemler almaya çalışmıştır.
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Anaerobik Bakteriler Kullanılarak Atıklardan
Biyogaz Üretimi
Sibel DURSUN1, Zafer Ömer ÖZDEMİR* 2, 3
1Kırklareli

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri
Mühendisliği Anabilim Dalı

2Kırklareli
3Kırklareli

Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
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Özet
Günümüzde ülkelerin enerji ihtiyaçlarının hızla artması, fosil kökenli
olan

kömür,

doğalgaz

ve

petrolün

hızla

tükeniyor

olması

ülkeleri

yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları arayışına yönlendirmiştir. Doğada
kolay

bulunan,

yenilenebilir,

sürdürülebilir

ve

ucuz

olması

gibi

özelliklerinden dolayı atıklardan biyogaz üretimi ülkelerin kaynak arayışında
önemli bir seçenektir. Ayrıca bu seçenek kaynağı organik atıklar olduğu için,
atıklardan kaynaklanan çevresel sorunları da (sera gazı emisyonu vb)
azaltma özelliği taşımaktadır.
Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyokütle
hakkında bilgi verilmiş, ardından atığın tanımı yapılarak atıklardan biyogaz
üretimi konusuna yoğunlaşılmıştır. Son olarak biyogaz üretiminde görevli
anaerobik bakteriler hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar

Kelimeler:

Anaerobik

bakteri,

Atık,

Biyogaz,

Biyokütle,

Yenilenebilir enerji
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Biogas Production from Waste Using with Anaerobic Bacteria

Abstract
Today, the rapidly increasing energy needs of the countries and
running out of fossil related natural gas, oil and coal, which have led the
countries to search about renewable and alternative energy sources. Easily
found in nature, cheap, renewable, and sustainable sources is an important
option in the search for biogas production from waste for the countries. In
addition to these, biogas production from waste is important for reducing the
environmental problems caused by waste (greenhouse gas emissions, etc.).
In this study, information is given about biomass from renewable energy
sources, definition of waste and then concentrate on the production of
biogas from waste.
Finally, information is given about the production of biogas by
anaerobic bacteria. And mentioned about importance of biogas production.

Keywords: Anaerobic bacteria, Biogas, Biomass, Renewable Energy, Waste
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metallerdir. Sayılan bu maddeler
1. Giriş

çevre kirliliği, sera etkisi, küresel
artan

nüfus,

ısınma gibi önemli sorunların da

sanayileşme, ülkelerin gelişmişlik

oluşmasında en önemli aktörlerdir.

düzeylerinin

Özellikle atmosferde ki oranı artan

Günümüzde

artması

sebeplerden

gibi

dolayı

enerjiye

CO2

miktarı,

duyulan gereksinim her geçen gün

dengelerinin

hızla

sorunları

artmaktadır.

Dünyanın

sera

etkisi,

bozulması

iklim
gibi

beraberinde

mevcut enerji kaynaklarının ortaya

getirmektedir. Dışa bağımlılık, fosil

çıkan bu ihtiyacı karşılayamaması,

yakıt kaynaklarının hızla azalıyor

enerji

olması

üretimi

arasındaki

ile

tüketimi

farkı

ve

çevresel

sorunlardan

giderek

dolayı; Biyokütle, Güneş, Rüzgâr,

açmaktadır. Bu süreçte fosil yakıt

Jeotermal, Hidrolik, Hidrojen ve

rezervlerinin azalıyor olması da göz

Dalga

ardı edilemez bir sorundur. 2011

kaynaklarına yönelim gün geçtikçe

yılı

artmaktadır.

dünya

petrol

rezervi

225,4

milyar ton, doğal gaz rezervi 208,4
trilyon

m3,

kömür

rezervi

ise

gibi

yenilenebilir

Bu

enerji

çalışmada

yenilenebilir enerji kaynaklarından
biyokütle üzerinde durulacaktır.

860,94 milyar ton olarak tespit
2. Biyokütle Enerjisi

edilmiştir. Fosil kökenli yakıtlar
olan petrol, doğalgaz ve kömürün

Biyokütle

öngörülen kullanılabilme süreleri

fotosentez reaksiyonuyla tutan ve

sırasıyla; 54, 64 ve 112 yıldır (BP

kimyasal enerji olarak depolayan,

Statistical Review of World Energy,

yakın dönemde

2012). Geleneksel enerji kaynakları

halen

olan fosil yakıtların, yakılmasıyla

olarak tanımlanmıştır (Frank, vd

enerji

1988). Biyokütle karbon yönünden

elde

atmosfere
yanma

edilmesi
salınan

ürünleri

sırasında
maddeler;

yaşamış

yaşamakta

zengindir

fakat

enerjisini

ya da

olan

fosil

madde

materyal

CO2

değildir. Ekolojik sistemde bulunan

(Karbondioksit), NOx (Azot oksit) ve

tüm bitki ve hayvanlar biyokütle

SOx (Kükürt oksit) gibi gazlar ile Ni

olarak

(Nikel),

Pb

besin, dışkı, evsel ve endüstriyel

(Kurşun), As (Arsenik) gibi zehirli

biyo atıklar biyokütledir (Deublein,

Cd

olan

güneş

(Kadmiyum),

değerlendirilebilir.

Ayrıca
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vd

2008).

karbohidrat

Ana

bileşenleri

bileşikleri

Geleneksel

biyokütle

enerjisi,

(Selüloz,

sürdürülemeyen yöntemlerle, bitki

Hemiselüloz, Glikojen vb) (CHO)x

ve hayvan atıkları ile ormanlardan

olan

elde

bitkisel

kökenli
biyokütle

tüm

veya

hayvansal

doğal

maddeler

enerji

kaynağı,

bu

edilen

yakma

odunun

teknikleri

yanması

doğrudan
kullanılarak

sonucu

elde

edilir.

kaynaklardan elde edilen enerji de

Genelde kırsal kesimde pişirme ve

biyokütle enerjisi olarak tanımlanır

ısıtma amaçlı kullanılır. Modern

(Acaroğlu, 2008).

biyokütle

Biyoenerji sera gazı etkisini farklı

ormancılığı,

yollarla

etki

endüstrisi

olan

hayvansal

azaltıcı

gösterme

yönde

potansiyeli

kaynakları

ise,

ağaç

enerji

ve

atıkları,

orman

kentsel

atıklardır.

ve

Modern

yenilenebilir bir enerji kaynağıdır

biyokütle

sürdürülebilir

(Thornley, vd; 2009). Bu azaltıcı

yöntemlerle elde edilir. Geleneksel

etki biyokütlenin gelişme sürecinde

biyokütle

ortamdan aldığı CO2’yi bünyesine

arasındaki en önemli fark budur

katması ve yanmasında da sadece

(Goldemberg, vd 2004).

ile

modern

biyokütle

aldığı CO2’yi doğaya vermektedir.
Dolayısıyla doğada herhangi bir

Modern biyokütle kaynakları farklı

CO2 artışına sebep olmamaktadır

dönüşüm işlemlerinden geçirilerek

(Balat, 2005; Demirbas, 2001)

katı (briket, pelet, biyokömür), sıvı
(biyodizel, biyoetanol, biyometanol)

Özel yetiştirilen bitkiler (ayçiçeği,

ve

kanola,

yakıtlara

mısır

vb.),

hayvansal,

gaz

(biyogaz,

biyohidrojen)
dönüştürülür

kentsel, tarımsal atıklar, sanayi

(Çukurçayır,

atıkları yani tüm organik atıklar,

yöntemlerden kurutma ve öğütme

biyokütle için kaynak oluştururlar

işlemleri yapılarak pelet ve briket

(Acaroğlu, 1998; Öztürk, 2013).

haline

Biyokütle üretimi çoğunlukla %64

yakılması

odun ve odun atıklarından, %24

faydalanılır (Üçgül, vd 2010).

kentsel

katı

atıklardan,

2008).

getirilen
ile

Fiziksel

biyokütlenin

oluşan

enerjiden

%5

tarımsal atıklardan ve %5 atık

Türkiye’nin

gazlardandır

enerjisi

(Demirbaş,

vd

2009).

2015

kurulu

yılı

gücü

elektrik
70.913,3
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MW’tır.

Bu

kurulu

güç

%24,9

Hidrolik,

%20,7

Kömür,

%30

Doğalgaz,

%5,4

Rüzgâr,

%0,1

Bu

bağlamda

önemli

bir

biyokütle

enerjisi

potansiyele

sahiptir.

Türkiye’nin

mevcut

Güneş ve %8,6 diğer kaynaklardan

yıllara

öngörülen

sağlanmaktadır

enerjisi Tablo 2’de görülmektedir.

Türkiye’nin

(TEİAŞ,

1990

ve

2015).
2013

ait

Buna

göre

ve

gelecek
biyokütle

günümüzde

üretim

yıllarındaki enerji talebi ve yerli

miktarı 7320 ktep (bin ton eşdeğer

üretimi Tablo 1’de görülmektedir.

petrol) olan biyokütle enerjisinin,

Bu yıllar arasında enerji talebinde

2020

%127,39 artış olurken yerli üretim

yılında da 8205 ktep’e ulaşması

artışı %24,78 oranında kalmıştır.

beklenmektedir

Yerli

2003).

üretimin

karşılayabilmesi

bu
için

talebi

yılında

7520

ktep,

2030

(Kaygusuz,

vd

3. Atık

ülkemizin

mevcut enerji kaynaklarının verimli

Üretim ve kullanım sonrası oluşan,

kullanılması ve yenilenebilir enerji

tüm

kaynaklarına

Biyokütle üretiminde atıklardan da

yönelimin

artması

gerekmektedir (Türkyılmaz, 2015).

maddelere

atık

faydalanılmaktadır.
sosyo-ekonomik

denir.

Sanayileşme,
kalkınma

ve

Tablo 1: Türkiye’nin Genel Enerji

dünya nüfusunun hızla artması

Dengesi (tep: ton eşdeğer petrol)

tüketilen ürün sayısını dolayısıyla

Enerji
Verileri
Toplam
Enerji
Talebi
(milyon
tep)
Toplam
Yerli
Üretim
(milyon
tep)
Yerli
Üretimin
Talebi
Karşılama
Oranı

1990

2013

Değişim

da

atık

miktarında

artışa

yol

açmaktadır.
52,9

120,29

+
%127,39

İnsanların
tüm

kullanımına

ürünlerin

sunulan

üretiminden

tüketimine kadar ki her aşamada
atık
25,6

31,94

+
%24,78

oluşmaktadır.

oluşumu

gibi

Sera

ciddi

gazı

çevresel

sorunları beraberinde getiren bu
durum,
%48

%28,5

- %40,63

kurtulmak

insanları
amaçlı

atıklardan
bir

arayışa

yönlendirmiştir.
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Tablo 2: Türkiye’de Geçmişte Üretilmiş ve Gelecekte Üretilmesi Planlanan
Biyokütle Enerjisi (ktep)
Klasik
Biyokütle
7012
6945
6494
5754
4790
4000
3345
3310
34658

Yıl
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Toplam
Bu

arayışın

atıkların

geri

sonunda

literatüre

kazanımı

Modern
Biyokütle
5
17
766
1660
2530
3520
4465
4895
17853
bacaları,

Toplam
7017
6982
7260
7414
7320
7520
7810
8205
52511
çöp

depolama

ve

olarak

kompostlaştırma alanları, yakma

geçen değerlendirilebilir nitelikteki

tesisleri oluşturmaktadır (Karasu,

atıkların sınıflandırılarak fiziksel ve

2013).
4. Biyogaz

kimyasal süreçlerle yeni ürünlere
ya da enerjiye dönüştürülme fikri

Biyokütlenin

ortaya çıkmıştır. Atıkların olumsuz

formunun (kanalizasyon çamuru,

etkilerini

hayvansal atıklar ve endüstriyel

azaltmak

için

yakma,

herhangi

bir

kompostlaştırma ve gömme gibi

atık

bertaraf yöntemleri de mevcuttur.

oksijensiz parçalanma ile biyogaz

Atıklar katı, sıvı ve gaz halde

olarak

bulunabilirler. Evsel atıklar, şehir

karbondioksit

atıkları, endüstri atıkları ve tarım

dönüştürülebilirler

atıkları

2010).

katı

atıklar

olarak

sınıflandırılmaktadır. Sıvı atıklar;

sular)

organik

bilinen

bileşenleri

metan
(CO2)

Biyogazın

(CH4)

ve

karışımına
(Demirbas,

genel

bileşimi

Tablo 3‘de görülmektedir.

ev, fabrika ve çeşitli işletmelerde
kullanılarak

kirlenen

su,

kanalizasyon atıkları vb. atıklardan
oluşmaktadır.
kaynaklarını

Gaz
ise

atıklarının
sanayi

tesis
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Tablo 3: Biyogazın genel hacimsel

Bileşen

Kimyasal
Formül

%
Oranı

Metan

CH4

54-80

Karbondioksit

CO2

20-45

Hidrojen

H2

0-10

Hidrojen sülfür

H 2S

0-3

Karbonmonoksit

CO

0-1

Azot

N2

0-1

Oksijen

O2

0-2

atıkların

ortamda

bozunması

ya

da

belli

karıştırılarak

bileşimi

Organik

olarak

oksijensiz

amaçlı

oranlarda

araçlarda

yakıt

kullanılmaktadır.

Ayrıca

biyogaz üretimi sonrası açığa çıkan
sıvı

haldeki

yapısındaki

fermente

gübrenin

hastalık

yapıcı

(patojen)

mikroorganizmaların

oranı

ve

azalır

bunun

sonucu

olarak

kullanılacak

organik

gübrenin

verimi

%10

artmış

olur

(www.eie.gov.tr).

Böylece

atıktan

oranında

enerji

elde

oluşan

edilirken atıkların tekrar toprağa

biyogaz, ısıl değeri yüksek, renksiz,

kazandırılması da sağlanmış olur.

kokusuz ve özellikleri ile doğalgaza

Biyogazın üretilmesinde öncelikle

benzeyen bir gazdır (Yaldız, 2010;

insan besini olarak kullanılmayan

Öztürk,

artık

içinde

2013).
su

ile

Ayrıca

buharı,

siloksanlar

biyogaz
amonyak,

bulunmaktadır.

organik

kullanılmalıdır.

maddeler
Bu

maddelerden

sığır

gübresi,

Biyogaz, daha yüksek ısı verimi

içerisinde

elde etmek için içerisindeki su

(methanogenic)

buharı, H2S, CO2 siloksanlar gibi

barındırması nedeniyle de ayrıca

maddeler temizleme işlemleri ile

önem taşımaktadır. Bunun dışında

uzaklaştırılmaktadır

her türlü organik maddeden de

(Ryckebosch,

üretebilen
bakterileri

biyogaz üretilebilmektedir. Biyogaz

vd, 2011).
5.

metan

organik

Organik

Atıklardan

üretiminde

kaynak

olarak

Biyogazın Oluşumu

kullanılan atıklar:

Biyogaz, bileşimindeki metan (CH4)

•

Atık su arıtma tesisi atıkları

•

Deri

gazının
dolayı

yanıcılık

özelliğinden

elektrik

enerjisine

dönüştürülmesinin yanı sıra gaz
yakıtlarla

çalışan

ısıtma

sistemlerinde ısıtma amaçlı, direkt

ve

tekstil

endüstri

atıkları
•

Orman endüstri atıkları

•

Evsel katı atıklar
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•

Tarımsal atıklar

Tablo

4:

•

Gıda endüstrisi atıkları

itibariyle

•

Hayvan gübreleri

gerçekleştirilen

Türkiye'de

2007

otoprodüktör

yılı

statüde

ve

yapımı

Türkiye'nin biyogaz potansiyeli ise

tamamlanan biyokütle ve atık yakıt

2,2 – 3,9 milyar m3 civarındadır.

kaynaklı (çöp gazı) kojenerasyon

Biyogaz üretimi için 1-2 milyon

tesisleri;

tep’lik

enerji

hayvanların

Tesisin AdıYeri

Gücü
(MW)

Kapasitesi
(GWh/yıl)

Köseköy İzmit

5,2

37

Kemerburgaz
İstanbul

4

7

Belka Ankara

3,2

22

sonucu oluşan gazdan ibarettir.

Adana

0,8

6

Hayvansal gübreden üretilen gazın

Ekolojik enerji
Kemerburgaz
ITCKA Enerji
Mamak
Ankara

1

8

5,7

45

1,4

10

edilmektedir.

biyogaz

potansiyelinin

yaklaşık %85'i hayvan gübresinden
elde edilen gazdan oluşurken geri
kalanı organik maddelerin ayrışımı

%50'si koyun, %43'ü sığır ve %7'si
kümes hayvanlarının gübresinden
elde edilmektedir.

Bir

tür

Aksa

biyogaz

materyali

olan

çöpün, çöp termik santralleriyle
enerji
özellikle

üretiminde
kentsel

kullanılması,

çöpün

ortadan

kaldırılmasıyla birlikte iki tür işlevi
içermektedir.

Türkiye'de

son

zamanlarda organik atık, biyokütle
ve biyogazdan enerji üretilmesine
yönelik

kamu

yatırımları

Belediye

Toplam

elde

Serbest

gübresinden

Tesis
İşletmesi

ve

artmaya

özel

sektör

başlamıştır.

Öncelikle Büyükşehir belediyeleri
çöp atıklarının çözümüne yönelik
olarak atık yakma ve enerji üretim
tesisleri kurmaya başlamışlardır.

Sonuç

olarak

genel

toplamda

Türkiye'de 21,3 MW gücünde 134
GWh/yıl

'lık

biyokütle

kapasiteye

enerjisinden

sahip
elektrik

üretimi söz konusudur (Akpınar
vd., 2008; Önal, E., vd 2010).

Yenilenebilir

Enerji

Genel

Müdürlüğü (YEGM) verilerine göre
biyogaz

üretiminde

önemli

bir

kaynak olan organik atıklardan
orman

kaynaklı

toplam

atık

miktarı 4800000 ton (1,5 Mtep),
tarla ürünleri 11766995 ton (228,4
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PJ), bahçe ürünleri 3569040 ton
(74,8 PJ) dur (www.eie.gov.tr).
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
(ETKB) verilerine göre Türkiye’nin
hayvansal

atık

potansiyeline

karşılık gelen biyogaz miktarının
1,5

-

2

Mtep

edilmektedir
Enerji

olduğu

tahmin

(www.enerji.gov.tr).

Piyasası

Düzenleme

Şekil 1: Türkiye’de işlemede olan
biyogaz tesislerinin haritası

Kurulu’ndan (EPDK) lisans almış

(TÜİK, 2010)

toplam 158 MW’lık kapasitede 32
biyokütle
(Uluslar

santrali
arası

vardır.

Enerji

IEA

Ajansı)

verilerine göre bu kapasitenin 80
MW’ı işletmede, 78 MW’lık kısmı
ise yapım aşamasındadır. 2011 yılı
itibariyle

88.4

gerçekleşmiştir

MW

üretim

(IEA,

2011).

İşletmede olan pek çok biyogaz
tesisi, Şekil 1’de gösterildiği gibi
çoğunlukla Gaziantep, İstanbul ve
Kocaeli

illeri

civarında

bulunmaktadır. Türkiye’de özellikle
belediyeler

yüksek

kapasiteli

biyogaz tesisleri kurma konusunda
daha

ilgilidir.

Şebeke

bağlantı

uygulamalarına (elektrik, gaz, boru
hattı) dair mevcut durum ise hala
net değildir. Biyogaz tesislerinden
çıkan katı ürünün, özelliklerine ve
kullanım yöntemlerine dair hiç bir
yönetmeliğin olmaması da diğer bir
sorunu teşkil etmektedir.

5.1. Organik Atıkların Oksijensiz
(Anaerobik) Parçalanması
Oksijensiz parçalanma yöntemi ile
biyogaz üretimi biyokütleden enerji
elde etme yöntemlerinden biridir.
Bu yöntemde biyokütle kaynağı,
oksijensiz

ortamda

özel

mikroorganizmalar tarafından yan
ürünlere

dönüştürülür.

Biyogaz

elektrik ve ısı üretimi için enerji
kaynağı

olarak

kullanılabilir.

Uygulamada

oksijensiz

parçalanmanın büyük çoğunluğu
mezofiliktir.

Yani

bakterinin

bulunduğu ortam sıcaklığı yaklaşık
olarak 20 – 45 °C arasındadır.
Normal

olarak

biyogaz

üretimi

birincil ve ikincil biyolojik sulu
çamurunda

organik

katıların

biyobozunması ile yaklaşık 1m3
biyogaz/kg

olarak

gerçekleşir

(Rulkens, 2008).
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Aşağıda

bir

karbonhidrat
(C6H12O6)

Glukoz’un

olan

verilebilir. Bu aşama sonun da

oksijensiz

organik atıkların büyük bir kısmı

parçalanması ve oluşan ürünlerin

suda

yakılması sırasında açığa çıkan

Karbonhidratların hidrolizi birkaç

enerji

saat

kimyasal

formüllerle

gösterilmiştir (Lehninger, 1983).
C6H12O6 → 3CO2 + 3CH4
Gf = -420 kj/mol

çözünür

sürerken,

hale

gelir.

proteinler

ve

yağların hidrolizi birkaç gün sürer.
Lignoselüloz ve lignin ise sadece
yavaşça

ve

kısmen
vd

bozunur

Biyogazın yakılması ile CO2 ve H2O

(Deublein,

2008).

Lignin

üretilir:

oranının yüksek olması biyokütle

3CH4 + 6O2 → 3CO2 + 6H2O

için istenilmeyen bir durumdur.

Gf = -24480 kj/mol

Çünkü lignin biyobozunmaya karşı

Glukoz’un CO2 ve H2O ya tamamen

oldukça dirençli bir yapıya sahiptir

yükseltgenmesi

çıkan

(Kumar,

2015;

serbest enerji 2,868 kJ/mol dur.

Hidroliz

aşamasında

Bu değer glukozun fotosentez ile

reaksiyon

oluşturulmasında

görüldüğü

enerjiye

ile

açığa

harcanan

eşittir.

Yukarıdaki

reaksiyonda metanın yakılması ile

Shi,

aşağıdaki
gibi

C-C

vd

2011).

gerçekleşen
şekilde
kovalent

bağının su ile reaksiyonu sonucu
kırılmasıdır.

2,448 kJ/mol enerji açığa çıkar.
Açığa çıkan enerji glukozun sahip
olduğu

enerjinin

%85’ine

karşılıktır.

Hidroliz:

Bu

kompleks

organik

(selüloz,

ilk

aşamada
yapılardan

hemiselüloz,

lignin,

karbohidratlar, proteinler, yağlar)
oluşan madde küçük bileşenlere
monosakkaritler,

amino

asitler,

uzun zincirli yağ asitleri) hidroliz
olurlar.
pentoz

Monosakkarit
ve

heksozlar

olarak
örnek
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Şekil 2: Anaerobik parçalanma reaksiyon zinciri (Karagiannidis, 2012)
Anaerobik parçalanma yöntemi temel olarak; çeşitli aşamalardan oluşur
(Karagiannidis, 2012).

H 2O

R

C

C

R

C

H

OH

C

R

R

Şekil 3: Hidroliz reaksiyonu ile küçük moleküllerin oluşumu

17

Kimya & Sanayi

Türkiye Kimya Derneği

CHEMISTRY AND INDUSTRY

Asit

oluşumu:

küçük

İkinci

bileşenler

aşamada
asitleştirici

yavaş

gelişirler.

zincirindeki

Reaksiyon

hidrojen

üreten

ve

bakteriler tarafından alkollere ve

hidrojen tüketen bakteriler uyum

uçucu

içinde ve birbirlerine bağımlı (türler

yağ

asitlerine

dönüştürülürler. Bu sırada H2 ve

arası

CO2 açığa çıkar.

çalışırlar.

Aseton

oluşumu:

hidrojen

transferi)

olarak

Reaksiyonların

Üçüncü

ilerleyebilmesi için hidrojenin kısmi

aşamada uçucu yağ asitleri aseton

basıncı 10-6 ile 10-3 bar arasında

üreten

olmalıdır. Hammadde miktarı, tipi,

(acetogenic)

tarafından

açığa

ortam sıcaklığı, tanecik boyutu,

çıkartılarak asetik ve formik aside

ortam asitliği, parçalanma süresi,

dönüştürülürler.

C/N (Karbon / Azot) oranı gibi

Metan

H2

bakteriler

ve

CO2

oluşumu:

Dördüncü

etmenler

oksijensiz

parçalanma

aşamada asetik asit, H2 ve CO2

sonucu oluşan biyogazın kalitesini

metan

ve

(CH4)

üreten

bakteriler

(methanogenic

miktarını

etkiler

(Korkmaz,

bakteriler)

2012). Biyogaz üretiminde uygun

tarafından metabolize edilerek CH4

değer değerler; sıcaklık değeri 30-

ve CO2 açığa çıkarılır.

35 °C, ortam asitliği 6.8 – 7.5, C/N

Oluşan
kısmı

metan

gazının

asetattan

karbondioksitin

uzaklaştırılması
üretilirken,

%70’lik

aşamasında
%30’luk

kısım

oranı

20-30,

katı

içerik

%7-9,

parçalanma süresi 20-40 gündür
(Cimatoribus,

2010;

Loll,

2002;

Omer, 2003).

hidrojen, metan üreten bakteriler
tarafından

karbondioksitin

5.2. Anaerobik Bakteri Çeşitleri

indirgenme tepkimeleri sırasında

Biyokütlenin

oluşturulur

2005;

parçalanmasındaki temel bakteriler

Korkmaz, 2012; Öztürk, 2013). Bu

(mikroorganizma) dönüştürdükleri

aşama reaksiyon hızını belirleyen

maddelere

ve

gruplandırılabilmektedir (Deublein,

kesin

(Ardıç,

anaerobik

vd

(O2’nin

hiç

olmadığı) şartları taşıması gereken

vd 2008);

aşamadır. Bu gruptaki bakteriler

•

öncekilerden

şekerlere

farklı

olarak

daha

oksijensiz

göre

Proteinleri,

şu

amino

dönüştüren

ortamda

şekilde

asit

ve

bakteriler:
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Clostridium,

Proteus

vulgaris,

•

Asetatı

H2’e

dönüştüren

Bacteriodes, Peptococcus, Bacillus,

bakteriler: Clostridium aceticum,

Vibrio,

•

• Karbonhidratları basit şekerlere

bakteriler:

dönüştüren bakteriler: Clostridium,

Methanosarcina,

Bacteriodes,

ve

Staphylococcus,

Asetatı

metana

dönüştüren
Methanothrix,

Methanosprillum

Acetovibrio cellulities,

• H2’i CH4’e dönüştüren bakteriler:

• Yağları: yağ asitleri, amino asitler

Methanobacterium,

ve alkollere dönüştüren bakteriler:

Methanobrevibacterium,

Clostridium,

Methanoplanus’ tır.

Staphylococcus,

Micrococcus ,
• Amino asit ve şekerleri, yağ

Gruplarda da görüldüğü gibi her

asitleri, ve alkollere dönüştüren

madde, o maddeyi parçalayabilen

bakteriler: Zymomonas mobilis,

mikroorganizmalar

tarafından

• Amino asitleri doğrudan asetata

parçalanabilmektedir.

Oksijensiz

dönüştüren

ortamda

bakteriler:

parçalanma

işleminin

Lactobacillus,

Escherichia,

tamamı tek bir mikroorganizma

Staphylococcus,

Micrococcus,

tarafından yapılamamaktadır.

Bacillus,

Pseudomonas,

Desulfovibrio,

Selenomonas,

Sarcina,

Streptococcus,

Sonuçlar

Desulfobacter, Desulfuromonas

Dünyada fosil kaynaklı enerjide

•

sona

Amino

asitleri

ara

ürünlere

geliniyor

olması,

temiz,

dönüştüren bakteriler: Clostridium,

sürdürülebilir, yerli, çevre dostu

Streptococcus, Eubacterium,

enerji kaynaklarının öne çıkmasını,

•

Yağ

ürünlere

asitleri

ve

alkolleri

dönüştüren

Clostridium,

ara

bu kaynakların verimli bir biçimde

bakteriler:

kullanılmasına hız vermiştir. Bu

Syntrophomonas

Ara

küresel

ısınma

ve

CO2

salım miktarına azaltıcı yönde etki

wolfei,
•

durum

ürünleri

asetat

dönüştüren
Syntrophomonas
Syntropnobacter wolinii,

ve

H2’e

bakteriler:
wolfei,

etmiştir.

Organik

madde

potansiyelinin çok yüksek olduğu
ülkemizde
biyogaz

organik
üretim

atıklardan
tesislerinin
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kurulması

büyük

kazanımı

oranda

sağlayacaktır.

enerji

Kaynakça

Kentsel

atıkların organik kısmı, organik

Acaroğlu, M.; Türkiye’de biyokütle

atık içeren endüstriyel tesislerin

enerjisinin

atıkları, tarım ve hayvan atıkları

araştırma ve geliştirme çalışmaları,

anaerobik parçalanma ile biyogaza

politikaları

dönüştürüldüğünde

yenilenebilir

önlemler. Enerji ve tabii kaynaklar

temiz enerji üretimi sağlanacak,

bakanlığı 1. Enerji şurası, özel

fosil enerji kaynaklarının meydana

rapor, 1998

getirdiği

Acaroğlu, M.; Türkiye’de biyokütle,

çevresel

tamamına

sorunların

yakını

ortadan

mevcut

ve

biyoetanol

durumu,

alınması

ve

gereken

biyomotorin

kaldırılacak, kurulacak tesisler ile

kaynakları ve biyoyakıt enerjisinin

iş istihdamı oluşturulacaktır.

geleceği; 7. Ulusal Temiz Enerji
Sempozyumu, 351-362, 2008

En önemli etki ise biyogaz üretim

Akpınar A., Kömürcü M., Filiz M.,;

tesislerinin

Türkiye’de

dışa

artması

ile

bağımlılığın

olmasıdır.

Bu

enerjide
azalacak

kapsamda

Enerji

Kaynakları

ve

Çevre; VII. Ulusal Temiz Enerji
Sempozyumu,

12-24,

İstanbul,

ülkemizde, biyogaz üretim tesisleri

2008

kurmak isteyen işletmeciler verilen

Ardıç, İ., Taner, F., “Biyokütleden

teşvik

desteklerden

Biyogaz

Üretimi,

Atıkların

Arıtımın

Temelleri,”

ve

yararlandırılmalıdır.
enerji

üretim

potansiyellerinin

belirlenmesi,

en

süreçlerinin

geliştirilmesi

yapılacak

verimli

Ar-Ge

yüksek

üretim

Anaerobik
Yenilenebilir

Enerji Kaynakları Sempozyumu ve

üretim

Sergisi, YEKSEM 2005, Elektrik

için

Mühendisleri Odası Mersin Şubesi,

çalışmaları

desteklenmelidir.
Biyogaz

I:

19-21

Ekim,

Mersin,

242-245,

2005
kaynaklarından

Karagiannidis, A.; Waste to Energy;

faydalanmak

Opportunities and Challenges for

oranda

sürdürülebilir bir kalkınma için

Developing

and

Transition

büyük öneme sahiptir.

Economies; Thessaloniki, 2012

20

Kimya & Sanayi

Türkiye Kimya Derneği

CHEMISTRY AND INDUSTRY

Demirbas,

A.;

Frank, J. R. and Smith, W. H.;

_Biorefineries_For_Biomass;

Introduction

Springer, 2010

biomass: a systems approach; In

Balat, M.; Use of biomass sources

Methane.from Biomass. A Systems

for energy in Turkey and a view to

Approach; Elsevier Avvlied Science.

biomass potential; Biomass and

London, 1988.

Bioenergy 29 (2005) 32–41

Goldemberg, J., Coelho, S. T.,;

BP

Renewable

Statistical

Energy;

Review

British

of World

Petroleum

(BP),

biomass

to

methane

energyvs

from

traditional

modern

biomass,

Londra, 2012

Energy Policy 32, 711-4, 2004

Cimatoribus C; Einführung in die

IEA; IEA Bioenergy Task 37, 2011

Abfallwirtschaft, 4th edn. Vieweg,

Karasu,

Teubner, Wiesbaden, 2010

nedenleri, çevresel atıkların geri

Çukurçayır, M.A., Sağır, H.,; Enerji

dönüştürülmesi

Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji

enerji olanaklarının araştırılması;

Kaynakları; Yüksek Lisans Tezi,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,

Selçuk Üniversitesi, 2008

Yüksek Lisans Tezi, 2013

Demirbas A.; Biomass resource

Kaygusuz, K., Sarı, A., Renewable

facilities and biomass conversion

Energy Potential and Utilization in

processing for fuels and chemicals.

Turkey; Energy Conversion and

Energy

Management, 44, 459-478, 2003

Conversion

and

A.,

Çevresel

ve

atıklar,

yenilenebilir

Management; 42: 1357 –78, 2001

Korkma, Y., Aykanat,S., Çil, A.,

Demirbaş, A.; Green Energy and

Organik

Technology,

enerji üretimi; SAÜ Fen Edebiyet

Biohydrogen

Future

atıklardan

biyogaz

ve

For Engine Fuel Demands, London,

Dergisi,1, 489-497, 2012

Springer, 2009

Kumar G., Bakonyi P., Periyasamy

Deublein, Dieter and Steinhauser,

S.,

Angelika; Biogas from Waste and

Bélafi-Bakó

Renewable

Resources.

An

biohydrogen: Practical challenges

Introduction;

Wiley-VCH

Verlag

and recent progress; Renewable

GmbH & Co. KGaA, Weinheim,

and Sustainable Energy Reviews

2008

44, 728–737, 2015

Kim

S.H.,

Nemestóthy

K.;

N.,

Lignocellulose
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Lehninger

A.,

Bioenergetik;

3rd

edn. Thieme, Stuttgart, 1983
Loll

U

(ed),

5857–64, 2011

Mechanische

biologische

und

Verfahren

Abfallbehandlung;

cultures; Int J Hydrog Energy; 36:

Ernst

TEİAŞ, www.teiaş.gov.tr, 2015

der

Thornley P, Upham P, Huang Y,

und

Rezvani S, Brammer J, Rogers J.;

Sohn, Berlin, 2002

Integrated

Omer, A. M., Fadalla. Y., Biogas

bioelectricity

energy

Energy Policy; 37 (3), 2009

techonology

Renewable

Energy,

in
2,

Sudan;
499-507,

assessment
technology

Artan

Önal, E., Yarbay, R. Z.; Türkiye’de

TMMOB

Yenilenebilir

odası bülteni, 2-20, 2015

Kaynakları

options;

Türkyılmaz, O., Enerji Politikaları

2003

Enerji

of

Bağımlılık

Çıkmazında,

makina

mühendisleri

Potansiyeli Ve Geleceği;, 9, 77-96,

Üçgül, İ., Akgün, G., Biyokütle

2010

Teknolojisi. YEKARUM DERGİ, 1

Öztürk, H. H.; Yenilenebilir enerji

(1), 3-11, 2010

kaynakları;

Yaldız,

İstanbul:

Birsen

O.,

Biyogaz

Teknolojisi,

Yayınevi, 2013

Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 78,

Rulkens W., Sewage sludge as a

20, 2004

biomass

resource

for

the

production of energy: overview and
assessment of the various options.
Energy Fuels 22: 9–15, 2008
Ryckebosch,
Vervaeren,

E.,
H.;

Drouillon,

M.,

Techniques

for

transformation

of

biogas

biomethane;

Biomass

to
and

Bioenergy 35 (2011) 1633-45
Shi X, Jung KW, Kim D H, Ahn YT,
Shin H S.; Direct fermentation of
Laminaria japonica for biohydrogen
production

by

anaerobic

mixed
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Bir Ağır Metal Olarak Kurşunun Temel
Özellikleri ve Kurşuna Maruziyet Yolları
Kimyager Selda SERT
Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
Kimya Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü
ssert@tse.org.tr, seldasert.04@gmail.com

Özet

Kurşun da diğer metaller gibi elektriği ve ısıyı ileten, yüksek yoğunluklu,
parlak bir elementtir. Kurşunun yüksek yoğunluğa sahip olmasının ona
kazandırdığı bazı özellikler vardır. Bunlar; X-ışınlarının, gama-ışınlarının ve
ses dalgalarının etkisini azaltabilme yeteneğidir. Kurşun çoğu metalinkinden
daha düşük erime noktasına sahip olduğundan, çok yumuşak bir metaldir.
Bu özelliği ona, döküm ve ekleme işlerinde rahatlıkla kullanılma olanağı
sağlar. Kurşun filizleri doğada genel olarak çinko, demir ve gümüş sülfür
bileşikleri ile iç içe geçmiş olarak bulunur. İnorganik bileşiklerinde kurşun,
genelde divalent formdadır ve yapısal olarak berilyum, magnezyum,
kalsiyum, stronsiyum ve baryum gibi 2. grup metallerine benzer. Organik
bileşiklerinde ise genelde tetravalent formda olmayı tercih eder. Kurşun,
reaksiyona girmeyi seven bir metal olmamasına rağmen, popüler görüşün
aksine tamamıyla inert bir element de değildir. Kurşun maruziyeti, tüm
dünyada önemli bir sorundur. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerde bu sorunla baş etmedeki yetersizlik, devam eden kurşun
maruziyetine neden olmaktadır. Çevresel kurşun maruziyetinin ana sebebi,
besinler ve su olsa da; oltalarda kullanılan batırıcılar, bilardo tebeşiri, çocuk
oyuncakları ve mangallardaki boyalar son 15 yıl içinde yeni sayılabilecek
kurşun kaynakları olarak yerlerini almıştır. Mesleki kurşun maruziyetinin
en yaygın yolu ise, kurşun buharları ve kurşunlu tozların havadan solunum
sistemiyle alınmasıdır. Birçok meslek ve iş aktivitesi, yüksek kurşun
maruziyeti açısından kısmi potansiyele sahiptir. Bu meslekleri; devamlı
yüksek maruziyete sahip olanlar, orta sıklıkta yüksek maruziyete sahip
olanlar veya devamlı orta derecede maruziyete sahip olanlar ve düşük
sıklıkta yüksek maruziyete sahip olanlar olmak üzere 3 sınıfa ayırmak
mümkündür. Bu derlemede, en tehlikeli ağır metallerin başında gelen
kurşunun belli başlı özellikleri hakkında toplumumuzun bilgi sahibi olması
ve kurşuna başlıca maruziyet yolları konusunda insanlarımızdaki
farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Ağır Metal, Kurşun, Maruziyet, Mesleki Hastalıklar, Özellikler
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Basic characteristics of lead as a heavy metal and the routes
of exposure to lead
Abstract
Lead is a bright high density, electric and heat conductor element such as
other metals. Lead has some characteristics thanks to its high density.
These are the ability to reduce the effects of gamma-rays, X- rays and sound
waves. Due to its lower melting point than most of others, lead is a very soft
metal. This characteristic provides it to be used for moulding and appending
effortlessly. Lead ores are generally intertwined with zinc, iron and silver
sulfide compounds in nature. Lead’s generally in a divalent form in its
inorganic compounds and has structurally resemblance to the alkaline earth
metals such as beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. As
for its organic compounds, it generally prefers to be in a tetravalent form.
Even though lead isn’t a metal likes to react, it isn’t a fully inert element
contrary to the populer remark. Lead exposure is a significant problem all
over the world. The inability of dealing with this problem in both industrial
and developing countries leads to on-going lead exposure. Even if the main
reasons of environmental lead exposure are nutritions and water the flooders
used for the fishing rods, the billiard chalk, toys and the coatings used for
barbecue are the new lead sources in the last 15 years. As for the
occupational lead exposure, the most common route’s taking lead vapours
and dusts by respiratory tract. Most occupation and work activities have
potential with regard to high lead exposure. It’s possible to distinguish these
occupations to 3 as having nonstop high exposure, having high exposure for
an intermediate frequency or nonstop intermediate exposure and having
high exposure for a low frequency. This review’s intended for being informed
of the certain characteristics of the leading most hazardous heavy metals
lead by our society and increasing the awareness of our people concerning
the main routes of exposure to lead.
Keywords: Characteristics, Exposure, Heavy Metal, Lead, Occupational
Diseases
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Çizelge 1. Kurşunun temel özellikleri
(U.S. DHHS, 2003)
Simgesi
Atom Numarası
Atom Ağırlığı
Valens Değerleri
Rengi
Kokusu
Fiziksel Durumu
Kristal Yapısı
Erime Noktası
Kaynama
Noktası
Yoğunluğu
Sıvı Haldeki
Yoğunluğu
Atom Yarıçapı
İyonlaşma
Enerjisi
İzotopları

bir

nötron

yakalama

kesit

alanı

Pb
82
207.2g/mol
+2 ve +4
Mavimsi gri
Kokusuz
Yumuşak metal
Yüzey merkezli
kübik
327,43°C
1740°C

olması,

11,4g/cm³
(20°C’de)
10,66g/cm³

olanağı sağlar. Düşük ağırlık altında

nötron

yani

absorplamamasına

radyoaktif

ve

kararsız

olmamasına neden olur.
Kurşun

çoğu

düşük

erime

olduğundan,

metalinkinden

daha

noktasına

sahip

çok

yumuşak

bir

metaldir. Bu özelliği ona, döküm ve
ekleme işlerinde rahatlıkla kullanılma

bütün katı maddeler gibi kurşun da
deforme olur ve ağırlık kaldırıldığında

180pm
715,6kJ/mol

eski

202g/mol’den
214 g/mol’e kadar
1,77mmHg
(1,000°C’de)

Buhar Basıncı

kullanılabilir. Kurşunun çok küçük

haline

gelir.

Bu,

elastik

deformasyondur ve tersine çevrilebilir.
Yüksek ağırlık altında ise kırılgan
materyaller

kırılır;

kurşun

gibi

biçimlendirilebilir olanlar ise esnek bir
Madenden çıkarılan kurşun, ilk başta

şekilde

gümüşi renktedir fakat havayla temas

kurşunun,

yüksek

eder

dayanıklılık

gerektiren

etmez,

oksitlenmeden

dolayı

deforme

olurlar.

edilmesini

Bu

da

ağırlıklara
durumlarda

rengi mavimsi griye döner. Kurşun da

tercih

diğer metaller gibi elektriği ve ısıyı

kurşunun

ileten, yüksek yoğunluklu, parlak bir

MPa arasındadır ki bu da birçok metal

elementtir. Kurşunun oldukça yüksek

ve hatta plastikten bile düşük bir

yoğunluğa sahip olmasının nedenleri;

dayanıklılıktır. Fakat ilginç bir şekilde

kütle

çekme

sağlar.
dayanımı;

Saf
12-17

oldukça

büyük

diğer metallerden küçük miktarlarda

yapısının

yüzey

bile ilave edilmesiyle, kurşunun çekme

merkezli kübik yapıda bulunmasıdır.

dayanımı dikkate değer biçimde artar.

Kurşunun yüksek yoğunluğa sahip

Buna neden olan, metallerin ‘sünme

olmasının

bazı

davranışı’ özelliğidir. Bütün metaller

özellikler vardır. Bunlar; X-ışınlarının,

gibi kurşun da havayla temas ettiği

gama-ışınlarının ve ses dalgalarının

andan

etkisini azaltabilme yeteneğidir. Bu

yitirmeye başlar (ILA).

numarasının

olması

ve

kristal

ona

kazandırdığı

itibaren

dayanıklılığını

sayede radyasyonlu ortamlarda ve ses
yalıtımı

istenen

durumlarda
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Kurşun filizleri doğada genel olarak

Nemli havada kurşun hızlı bir şekilde

çinko,

sülfür

kararır. Yüzeyde oluşan bu kurşun

bileşikleri ile iç içe geçmiş olarak

oksit, havadaki karbon dioksit ile

bulunur. Kurşun, bileşiklerinde genel

reaksiyona girerek kurşun karbonata

olarak divalent formda olmayı tercih

dönüşebilir.

eder (Liu ve ark., 2008). Sülfür ve

tabaka kurşun için yüksek derecede

fosfat bileşiklerine

koruma sağlar (ILA).

demir

ve

gümüş

yüksek

afinitesi

Yüzeyi

kaplayan

bu

olan kurşun, filizlerinde en çok parlak

Kurşun

sülfür bileşikleri halinde bulunur. Bu

önemli bir sorundur. Hem gelişmiş

bileşikler içerisinde galena filizi yani

hem de gelişmekte olan ülkelerde bu

kurşun sülfür, en yüksek yüzdeye

sorunla

sahip kurşun bileşiğidir. Galenadan

devam

sonra onun oksitlenmiş halleri olan

neden

serüsit ve anglezit gelir (U.S. DHHS,

Amerika’da

2003).

harcanan

İnorganik

bileşiklerinde

kurşun,

maruziyeti,

baş

tüm

etmedeki

eden

kurşun

dünyada

yetersizlik,
maruziyetine

olmaktadır.
1997
sağlık

milyar

dolar

Yalnızca

yılında

kurşuna

giderlerinin
olduğu

43,5

tahmin

genelde divalent formdadır ve yapısal

edilmektedir. Bu rakam diğer çevresel

olarak

toksik

berilyum,

magnezyum,

maddelerle

ilişkili

kalsiyum, stronsiyum ve baryum gibi

harcamalardan çok daha yüksektir.

2.

Çocukluk dönemi kurşun maruziyeti;

grup

Organik

metallerine

benzer

bileşiklerinde

ise

(ILA).

genelde

gelişmiş

ülkelerin

daha

çok

tetravalent formda olmayı tercih eder

sosyoekonomik durumu iyi olmayan

(Liu ve ark., 2008).

ailelerinde ve Hindistan, Filipinler gibi

Kurşun, reaksiyona girmeyi seven bir

gelişmekte

metal olmamasına rağmen, popüler

(Jones, 2009). Biyolojik olarak vücuda

görüşün aksine tamamıyla inert bir

hiçbir yararı olmayan kurşun, çevrede

element

yok olmaz.

de

değildir.

Demir

ve

olan

ülkelerde

görülür

kalaydan daha az, bakırdan ise daha

Çevresel kaynaklı kurşunun vücutta

reaktif olan kurşun;

absorblanma oranı, vücuttaki ortamın

bazı şartlar

altında yıllar içerisinde suda yavaşça

ve

çözünebilecek

niteliklerine

kadar

reaksiyona

girebilen bir metaldir (ILA).
Metalik
oldukça

kurşun

(Pb0),

dayanıklıdır

maruz

kalınan
korozyona
ve

diğer

kalınan
de

kurşun

kurşunun

bağlıdır.

Maruz

bileşiğinin

cinsi,

tanecik büyüklüğü, vücutta absorbe
olduğu

bölge,

o

bölgedeki

sıvının

metallerle çeşitli alaşımlar yapacak

asitlik derecesi ve bireysel fizyolojik

şekilde birleşebilir (Liu ve ark., 2008).

farklılıklar, bileşiğin ortamda daha
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yüksek oranda çözünmesi, dolayısıyla

içinde

daha

kaynakları olarak yerlerini almıştır

yüksek

oranda

kana

karışmasına neden olur.
Atmosferdeki

kurşun

yeni

sayılabilecek

kurşun

(Jones, 2009).
esas

olarak,

İspanyolların

‘litargirio’su,

kurşun sülfat ve kurşun karbonat

Meksikalıların

formundadır.

kurşun

Luisa’sı, Asyalıların ‘chuifong’, ‘ba-

‘kuru

baw-san’, ‘bali goli’, ‘ghasard’, ‘kandu’

suya

ve ‘tokuwan’ı, Ortadoğuluların ‘alkohl’,

Parçacık

‘cebagin’ ve ‘saoott’u ile Hintlilerin

olarak

‘kohl’u; bazı etnik gruplar tarafından

İri

atmosferden
birikim’

tanecikli

‘ıslak’

şeklinde

geçerek

ya

da

toprak

ve

uzaklaşır.

büyüklüğü,

atmosferik

taşınmanın

belirleyicisidir.

Tanecik

geleneksel

‘azarcon'

ve

tedavide

‘Maria

kullanılan

çapı 2 µm’den büyük olan parçacıklar

ayurvedik bitkisel ilaçlar ve kozmetik

emisyona uygundur.

ürünler arasında yer alırlar (ATSDR-

Kurşun

sülfat,

kurşun

karbonat,

CSEM, 2010). Bu ürünler ve bazı ithal

kurşun fosfat ve kurşun hidroksit

baharatlar,

bileşiklerinin

maruziyeti açısından günümüzde de

sudaki

düşük

çevresel

kurşun

çözünürlükleri nedeniyle, yer üstü ve

önemini korumaktadır (Jones, 2009).

yer altı sularının kurşun bulundurma

Kurşun içeren boyalar,

oranı genellikle düşüktür. Toprakta

kurşun maruziyetinin esas kaynağını

sıkıca tutunduğu için yüksek asidik

oluşturur

toprak

İngiltere’de Victoria döneminden kalan

hariç

kurşunun,

yer

altı

(Liu

ve

çocuklarda

ark.,

2008).

sularına taşınması zordur. Kurşun

evlerde

toprağa, iyon değişimi ve çok özel bir

çalışmalarındaki budama ve sıyırma

adsorbsiyon ile bağlıdır. Yapılan bir

işlemlerinde

çalışmada; kireçsiz ve asidik toprakta

kontamine

biriken av tüfeği saçmalarının, 20 yıl

(Jones, 2009).

sonra

Mesleki

küçük

memelilerde

tespit

yapılan

restorasyon

ortamın
olması

kurşun

kurşunla

dikkat

çekicidir

maruziyetinin

en

edilmesi, ortamdaki metalik kurşunun

yaygın yolu ise, kurşun buharları ve

biyolojik varlıklara aktarılarak oradan

kurşunlu tozların havadan solunum

da

sistemiyle alınmasıdır. Kurşun, ağız

besin

zincirine

transfer

olabileceğinin kanıtıdır (U.S. DHHS,

yoluyla

2003). Çevresel kurşun maruziyetinin

sistemiyle

ana sebebi, besinler ve su olsa da;

yoluyla absorbsiyon, organik kurşun

oltalarda kullanılan batırıcılar, bilardo

ve çözünebilen inorganik kurşun ile

tebeşiri,

gerçekleşir.

çocuk

mangallardaki

oyuncakları

boyalar

son

15

ve

da

alınabilir
absorbe

ve

sindirim

olabilir.

Deri

yıl
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Birçok meslek ve iş aktivitesi, yüksek

çıkarılır. Yaygın olmayan metotlar ise

kurşun maruziyeti açısından kısmi

idrar-kurşun konsantrasyonu analizi,

potansiyele sahiptir. Bu meslekler 3

Delta-Aminolevülinik asit (δ-ALA) ve

kurşun maruziyeti sınıfına ayrılabilir:

koproporfirin

- Devamlı yüksek maruziyete sahip

Biyolojik

olanlar: Akü üretimi ve geri dönüşüm

yıllarda serum, plazma

işçileri, dökümhane işçileri, pigment

kurşun

işçileri,

kullanılacağı

kurşunlu kimyasal

kurşunlu cam işçileri

ve

işçileri,
radyatör

düzeyi

gösterge

ölçümleridir.

olarak

gelecek

ve kemik-

konsantrasyonlarının
öngörülmektedir

(U.S.

DHHS, 2003).

tamir işçileri.
- Orta sıklıkta yüksek maruziyete sahip

Kaynaklar

olanlar veya devamlı orta derecede

ATSDR-CSEM. (2010). “Lead Toxicity.”

maruziyete

http://www.atsdr.cdc.gov/csem/lead/doc

sahip

olanlar:

Poligon

eğitmenleri, trafikte görevli emniyet
mensupları, kurşun maden işçileri,
plastik
gazete

işçileri,
basım

çelik

kaynakçıları,

işçileri,

ev

yenileme

işçileri ve lastik işçileri.

s/lead.pdf
International Lead Association (ILA)-“Lead
The Facts: Chapter 2 Properties of Lead.”
http://www.ila-lead.org
JONES, A. (2009). “Emerging Aspects of
Assessing Lead Poisoning in Childhood.”

- Düşük sıklıkta yüksek maruziyete

Emerging Health Threats Journal, 2(3):1-9.

sahip olanlar: Otomobil tamir işçileri,

LIU, J., GOYER, R.A., WAALKES, M.P.

yapı işçileri, poligon katılımcıları, su

"Toxic Effects of Metals". C. D. Klaassen,

tesisatı işçileri, gemi tamir işçileri,

Eds. Casarett & Doull's Essentials of

kablo üretim işçileri, yıkım işçileri,

Toxicology: The Basic Science of Poisons,

alev

7th ed. McGraw-Hill, New York, 2008. p.:

lehim

işçileri,

çömlek-sır

943-947.

üreticileri ve vitray üreticileri.
Hava

kurşun

konsantrasyonu,

mesleki kurşun maruziyetinin ölçüsü
olabilir.

Yine

maruziyeti
kurşun

de

daha

mesleki

kurşun

çok işçilerin kan

düzeylerinin

U.S.

DHHS.

(2003).

“Report

on

Carcinogens Background Document for
Lead

and

Lead

Compounds.”

http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/newhomero
c/roc11/Lead-Public.pdf

ölçülmesinden
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Doku Mühendisliğinde Deselülerizasyon
Metodları ile Ekstraselüler Matriks (ECM)
Eldesi ve Tıbbi Tedavide Uygulama Alanları
Ayşe YİĞİT1, Barbaros YİĞİT1, Pınar ASLAN KOŞAR2, Hasan Basri SAVAŞ3,
Mevlit KORKMAZ4,
2.

1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı. Isparta.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı. Isparta.
3. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı. Isparta.
4. TCSB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul.

hasansavas@sdu.edu.tr
Özet
Doku ve organların enzimatik ve kimyasal yollarla deselülerize edilmesi ile
elde edilen biyolojik iskeleler, doku mühendisliğinde deneysel çalışmalarda
ve klinik uygulamalarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Hücrelerin
uzaklaştırılması sonucu geride ekstraselüler matriks (ECM)’i oluşturan
yapısal ve fonksiyonel proteinler kalır. Biyolojik iskelenin resellülerizasyonu
sonrası, hücrelerin tutunarak proliferasyonunun daha hızlı, dokunun
implantasyonu sonrasında uyumun ve adaptasyonun daha iyi olması
beklenmektedir. Dokulardan hücre ve artıklarının uzaklaştırılması işlemi,
tanımlanmış çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır ve elde edilen iskelenin
mikroskobik ve biyokimyasal yapısı ve dayanıklılığı her bir yöntemde
değişmektedir. Burada kimyasal ve enzimatik desellülerizasyon yöntemleri
incelenecek ve bu yöntemlerin sonuçları karşılaştırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Hücre dışı matriks; deselülerizasyon; doku
mühendisliği; iskeletler; tıbbi tedavi.
Abstract
Biological scaffold which was obtained by decellularization enzymatic and
chemical decellularization of tissues and organs are used successfully in
experimental studies in tissue engineering and in clinical practice. After
removal of the cells remain functional and structural proteins forming
extracellular matrix (ECM). After the recellularization of biological scaffold,
holding and proliferation of cells are faster, after the implantation of tissue,
compliance and adaptation it is better to expected. Process for removing the
cells and residues from tissue is made by various methods defined, and the
histological, biochemical structure and durability of obtained scaffold varies
in each method. Here it will be examined chemical and enzymatic
decellularization methods, and compared the results of these methods.
Keywords: Extracellular matrix; decellularization; tissue engineering;
scaffolds; medical treatment.
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1.GİRİŞ
Son yıllardaki doku mühendisliği
tekniklerinin
gelişmesiyle
karaciğer, intestinal sistem, üretra,
mesane, özafagusun yapay yolla
oluşturulmasına yönelik çalışmalar
dikkati çekmektedir (Evans et al.
1992, Grikscheit et al. 2001). Doku
ve organ kültürü çalışmaları
1900’lü yıllarda başlamış, 1980’li
yıllarda yapay cilt elde edilerek
yanıklarda kullanılmış ve son 20
yılda büyük aşamalar kat ederek
pek çok dokunun, diferansiye veya
kök hücre kültürü ile yapay olarak
oluşturulması başarılmıştır. Tüm
bu
çalışmalar
sırasında
mühendislik ve tıbbi bilimler
birlikte uyumlu bir ekip olmuş ve
böylece
doku
mühendisliğinin
multidisipliner bir bilim dalı haline
geldiği gösterilmiştir. ( Perez et al.
2002, Warner BW. 2004).
Doku mühendisliğinde, sentetik ve
doğal
bileşenler
kullanarak
karmaşık
insan
doku
fonksiyonlarının
sürdürülmesi,
yenilenmesi
veya
iyileştirmesi
amaçlanmaktadır (Vacanti et al.
1988). Hücre kültürü, iskelet yapı
(matriks), sıvı destek ve düzenleyici
elemanlar (büyüme faktörleri vs.)
ile
çevresel
faktörlerin
(bioreaktörler vs.) geliştirilmesi
doku mühendisliğinin en önemli
konularını oluşturmaktadır.
Biyolojik bir ekstraselüler
doku
matriksi
elde
edilmesi,
dokudan
hücresel
yapılardan
arındırılması ve hücresiz doku
iskeleti elde edilmesi esasına
dayanan
çeşitli
metotlarla
yapılabilir. Elde edilen hücresiz

ekstraselüler doku matriksi doku
mühendisliği çalışmalarında, organ
üretiminde, doku grefti olarak
ameliyatlarda kullanılabilmektedir.
Bu
metotların
en
sık
kullanılanlardan
biri
kimyasal
deselürizasyondur (Thomas W.G
2012). Kimyasal yolla hücresel
yapıların uzaklaştırılması işlemi
sayesinde üç boyutlu yapısı iyi
korunmuş
ekstraselüler
doku
matriksi
elde
edilebilmektedir.
Hücresizleştirme işlemi sonucunda
elde edilen ekstraselüler doku
matriksi fonksiyonel bir halde
glikozaminoglikan, protein yapılar
ve büyüme faktörlerini içerirse
daha ideal taşıyıcı olarak doku
mühendisliğinde
kullanılabilir
(Mokry et al. 2013).
Sentetik olarak elde edilen doku
islekeleri ekstraselüler matriks
içermediğinden,
hücrelerin
tutunma ve proliferasyon açısından
doğal yapılar kadar uygun desteği
verememektedir. Ancak kolay ve
ucuz elde edilebilme, istenen şekli
verebilme ve bileşenlerinin tam
olarak bilimesi ve ayarlanabilmesi
gibi
avantajları
vardır.
Canlı
dokudan deselülerizasyon ile elde
edilecek ekstraselülermatriks canlı
organizmaya nakledildiği zaman,
doku kaybı olan alanda, canlı
organizmanın hücrelerinin yerleşip
çoğalmasına uygun bir ortam
oluşmakta ve hücrelerin bu destek
tabaka içinde yerleşmesi, yaşaması
ve çoğalması mümkün olmaktadır
(Thomas W.G 2012, Uygun et. al.
2010).
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2.GENEL BİLGİ:
2.1. ECM:
Ekstraselüler matriks; hücreler
arasını dolduran, çeşitli protein ve
polisakkaritlerden
oluşmuş
hücrelerin bulunduğu ortamdır.
Dokulara
destek
sağlayan,
hücrelerin şekil ve fonksiyonunda,
gelişiminde,
çoğalmasında
canlılığını
sürdürmesinde
ve
göçünde
görev
yapmaktadır.
Hücrelerin
dokuları
oluşturmasında
görev
yapmaktadır.
ECM’nin
fiziksel
yapısı dokulara göre farklılık
gösterir.

Kemikte-sert

Kıkırdak ve bağ dokuda-
yumuşak

Kanda-sıvıdır.
ECM moleküllerinin içeriği
bulunduğu dokunun fonksiyonuna
göre değişir. Örneğin tendonlarda
glikojen
fazla
iken
kıkırdak
yapısında
proteoglikan
fazla
miktardadır.
ECM molekülleri ikiye ayrılır.
 1.Glikozaminglikanlar
 2.Fibröz proteinler
1.
Glikozaminglikanlar
(GAG):
Uzun, eğilmeyen, dallanmamış,
tekrarlayan
disakkarit
ünitelerinden
oluşan
polisakkaritlerdir.
2. Fibröz proteinler: Ksenogenik ve
allojenik hücresel antijenler alıcı
tarafından yabancı yapılar olarak
algılanırlar ve bu nedenle bir
inflamatuvar yanıt ya da doku
bağışıklık sistemi ile rejeksiyona
neden olunur. Bununla birlikte,
ECM bileşenleri genellikle türler
arasında farklılık göstermediğinden

ksenojenik alıcı tarafından daha iyi
tolere
edilip
immünreaksiyon
oluşmadığı
için
doku
mühndisliğindeki çalışmalarda ve
ticari amaçlı tibbi uygulamalarda
kullanılmak
üzere
izole
edilmektedir (Bernard et. al. 1983,
Exposito et. al. 1992, Fu et. al.
2014).
Doku mühendisliği ve rejeneratif
tıp uygulamaları için Kalp kapağı
(Grauss et. aal. 2005, Rieder et. al.
2004, Schmidtl et. al. 2007, Zhou
et. al. 2013), kan damarları
(Alessandro et. al. 2013, Dahl et.
al. 2003, Laura et. al. 2014), cilt
(Chen et. al. 2004), sinirler
(Hrebikova
et.
al.
2015,
Karabekmez et. al. 2009, Hudson
et. al. 2004), iskelet kası (Baiguera
et. al. 2014, Borschel et. al. 2004),
kemik (Pathak et. al. 2012) tendon
(Borschel et. al. 2004) , ligamentler
(Woods et. al. 2005), ince bağırsak
submukoza (SIS) (Maghsoudlou et.
al. 2013, Kropp et. al. 1995),
mesane (Rosario et. al. 2008,
Freytes et. al. 2004, Korkmaz et.
al. 2007, Consolo et. al. 2013) ve
karaciğer (Faulk et. al. 2014, Nari
et. al. 2013, Uygun et. al. 2010),
özefagus (Badylak et. al. 2000,
205,2011, Korkmaz et. al. 2007)
dahil
olmak
üzere,
çeşitli
dokuların, ECM’i çalışılmıştır. Bir
desellürerizasyon
protokolünün
amacı, ECM bileşenlerinin biyolojik
aktivitesinin ve kalan dokunun
mekanik
bütünlüğünün
korunarak,
tüm
hücresel
ve
nükleer yapılardan arındırmaktır.
En güçlü ve etkili desellülerizasyon
protokolleri fiziksel, kimyasal ve
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enzimatik yöntemlerin tümünü
içerir. Desellülarizasyon protokolü
genellikle fiziksel işlem ya da iyon
solüsyonları kullanılarak hücre
membranının hasarı ile başlar,
enzimatik işlemler kullanılarak
ektrasellüler matriksten hücresel
bileşenlerin ayrılması, deterjanlar
kullanılarak sitoplazmik ve nükleer
hücre içeriğinin çözülmesi ile
devam eder. Matriksden hücresel
artıkların temizlenmesi ile işlem
tamamlanır. Bu işlemler sırasında
karıştırıcı
kullanılarak
etkinlik
mekanik yollan artırılır. Ayrıca
ortamdaki
tüm
kimyasallarda
uzaklaştırılır. Desellülarizasyonun
etkinliği ve ECM korunması birkaç
metotla
belirlenebilir.
Çeşitli
dokular için uygulanan fiziksel,
enzimatik
ve
kimyasal
desellülarizasyon
mekanizmaları
Tablo 1 de görülmektedir.
Fonksiyonel olarak yetersiz bir
hücre, doku ya da organ varsa
hastanın
normal
sağlıklı
dokusundan
bu
eksiklik
giderilebilir. Bu basit düşünceden
dolayı doku mühendisliği ilgi çekici
bir bilim dalı olmuştur. Aslında
doku
mühendisliği
çok
yeni
değildir. 1900’lerin başlarında ilk
olarak Alexis Carrel tarafından
bugünün doku mühendisliğinin
başlangıcını
oluşturacak
çalışmalar yapılmıştır (Nightingale
et. al. 1996, Kaihara et. al. 1999).
Daha sonra Charles Lindbergh,
Carrel’in
öncülüğünde
devam
etmiştir.

Tablo 1. Sık kullanılan
deselülerizasyon metodları
Metod
1. Fiziksel

2. Kimyasal

3. Enzimatik

Kimyasal ve alt
teknikler
şoklama, mekanik güç,
mekanik karıştırma
Alkali; asit, noniyonik
deterjanlar (Triton X100), Iyonik
deterjanlar Sodium
dodesil sülfat(SDS),
Sodyum deoksikolat,
Triton X-200,
Zwitterionic
kimyasallar, CHAPS,
Sulfobetaine-10-16
(SB-10, SB-16), Tri(nbutyl)fosfat, Hipotonik
ve hipertonik
solusyonlar, EDTA,
EGTA,
Tripsin, Endonükleaz,
Ekzonukleazlar

Rockefeller
Enstitüsünde
Newyork’ta invitro canlı doku ve
organ
elde
etmek
amacıyla
çalışmışlardır (Kaihara et. al. 1999,
Cheng et. al. 1974). 1980’lerin
başında yapay cildin hastalarda
kullanımı ile doku mühendisliği
interdisipliner bir çalışma alanı
olmuştur.
Doku
mühendisliğinde
hedef,
kullanılacak hücrelerin donörün
kendisinden elde edilerek kültür
ortamında çoğaltılıp geliştirilmesi,
taşıyıcı ve destekleyici matriks
içinde üç boyutlu doku haline
getirilmesi
ve
sonrasında
ototransplante edilmesidir. Ancak
implante edilecek doku heterolog
veya allogenik de olabilir. İdeal
olan
kaybedilen
doku
fonksiyonunu
tamamen
yerine
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konabilmesi
ve
sınırlı
komplikasyona yol açmasıdır.
2.2. Doku Mühendisliğinde
ECM kullanım alanları:
2.2.1. Kemik doku ve ECM
çalışmaları:
Kemik grefti uygulamalarında, alıcı
bölge
ve
greft
materyalinin
etkileşimi ve hem alıcı bölgedeki
fibroblastik aktivite hem de greftin
osteojenik
potansiyelinin
çok
önemli
olduğu
bildirilmiştir
(Şimşek et. al. 2004).
İdeal
bir
greft
materyalinin
biyouyumluluğu, toksik, antijenik
ve
karsinojenik
etkiye
sahip
olmaması, kolay elde edilebilir,
maliyeti düşük olması ve lokal
enflamasyona
dirençli
olması
gerekmektedir (Chanavaz M. 2009,
Jensen et. al. 1999, Wanschitz
et.al. 2005).
Barone ve ark. ksenojenik greft
materyallerinin otojen greft ile
birlikte
ve
tek
başlarına
kullanımını değerlendirmiştir. Her
iki grupta benzer yeni kemik
oluşum değerleri elde edildiğini ve
ksenojenik
greftlerin
biyodayanıklılık özellikleri ile yeni
kemik oluşumuna dolaylı olarak
katkıda
bulunduğunu
göstermişlerdir. Ksenojenik greft
materyallerinin, elde edilmeleri
daha zor olan otojen greftlere
alternatif olabileceği bildirmiştir
(Barone et. al. 2005).
Deselülerize kemik dokusu eldesi
için çeşitli metotlar kullanılabilir.
Sık uygulanan metotta, aseton,
etanol karışımı (%25 aseton, % 75
etanol karışımı) ile muamele edilir,

SDS ( % 1’lik sodyum dodesil
sülfat)
ile
muamele
ederek,
dondurup çözme (5 defa tekrar
edilecek döngü ile soğuk sıvı
nitrojen
tankında
bekletilip
o
dondurulduktan sonra 56 C de beş
dakika bekletilir ve çözünmesi
sağlanıp dondurma ve çözme)
işlemi ile hücresiz kemik doku
matriksi elde edilebilir. Daha sonra
bu kemik doku matriksi Fosfat
Buffer Salin (PBS) ile beş defa
işleme
tabi
tutularak
kalıntı
oluşturan kimyasal maddelerden
temizlenir (Pathak et. al. 2012).
Sentetik olarak elde edilen doku
yamaları
ekstraselüler
matriks
içermediğinden,
hücrelerin
yaşamını devam ettirmesi için
kendi
ekstrasellüler
matriksini
lifler
üzerinde
oluşturmaları
gerekir.
Canlı
dokudan
hücresizleştirme ile elde edilecek
ekstraselüler
matriks
canlı
organizmaya nakledildiği zaman,
doku
kaybı
olan
alanda,
organizmanın hücrelerinin yerleşip
çoğalmasına uygun bir ortam
oluşmakta ve hücrelerin bu destek
tabaka içinde yerleşmesi, yaşaması
ve çoğalması mümkün olmaktadır
(Thomas W.G 2012).
2.2.2. Özofagus-ECM Çalışmaları:
Özofagus
üzerinde
yapılan
biyomühendislik
çalışmalarına
ihtiyaç duyulan hastalıklar:
 Uzun
segment
özofagus
atrezisi
 Kostik madde içimi sonrası
darlık ve disfonksiyon
 Şiddetli darlık
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 İnfeksiyon ve inflamatuar
hastalıklar
 Travma, konjenital darlık,
akalazya
 Tümör
Desellülarize
matriksler,
immunojenik materyal ve hücreleri
ortadan kaldırmak için işlem
görmüş insan ve hayvan organ ve
dokularından elde edilir ( Badylak
et.
al.
2012).
Dokunun
makroskopik ve mikroskopik yapısı
ve doğal extrasellüler matriksin
moleküler
komponentleri
korunmaktadır (Baiguera et. al.
2010, Tan et.al. 2012).
Badylak
ve
ark.
köpeklerde
ekstrasellüler matriks ve otolog kas
dokusu ile oluşturulan segmenti
özofagus onarımında kullanmışlar.
SIS (Small İntestinal Submıcosa)
ile yapılan total özefagus yerine
koyma çalışmalarında özefagus
darlıklarının
gelişdiği
ve
mortalitede artış olduğu raporlandı
(Badylak et. al. 2000, Badylak et.
al. 2011). Buna karşın SIS
kullanılarak yapılan kısmi yama
tedavisi umut verici sonuçlar
gösterdi. (Badylak et. al. 2000,
Badylak et. al. 2005). Badylak ve
arkadaşları yüzeyel kanserli 5
hastada endoskopik submukozal
rezeksiyonu takiben özefagusun
derisi soyulmuş iç yüzeyine SIS
katmanları
yerleştirilmiştir
(Totonelliet. al. 2012, Badylak et.
al. 2011).
Grikscheit ve ark. ratlarda fetal
özofagus
organoid
ünite
kültüründen
oluşturdukları
segmenti intraabdominal olarak
anastomoz
yapmıştır.
Benzer

şekilde Badylak ve arkadaşlarının
köpeklerde özofagus replasman
çalışmasında Ektraselüler matriks
(ECM) ve kas dokusunu beraber
kullanarak
doğala
en
yakın
özofagus segmentini oluşturmayı
amaçlamışlardır (Badylak et. al.
2005). Badylak ve arkadaşları
çalışmalarında ECM ve özofagus
kas dokusunu farklı oranlarda
biraraya getirerek yapay özofagus
segmenti oluşturulmuş ve daha
etkin
olduğunu
görmüşlerdir.
Benzer şekilde bir başka çalışmada
özofagusa ait kültüre edilmiş
hüreler ile biyopolimer arasında
ilişki incelenmiş (Korkmaz et. al.
2007).
2.2.3. Karaciğer-ECM
Çalışmaları:
Vücudun en büyük glandı olan ve
500 den fazla yaşamsal fonksiyonu
olan
karaciğerin
son
dönem
yetmezliğinde
karaciğer
transplantasyonu gerekmektedir.
Karaciğer doku mühendisliğinde
hepatosit hücre temelli karaciğer
transplantasyonu, son dönemlerde
araştırmacıların yöneldiği önemli
bir
çalışma
alanı
olmuştur.
Karaciğer
yetmezliğinin
son
evresinde günümüzde en etkili
tedavi
karaciğer
transplantasyonudur (Bernal and
Wendon 2004, Krasko et. al. 2003).
Fakat
daha
transplantasyon
aşamasına geçilemeden hastaların
birçoğu kaybedilmektedir. Uygun
ve
arkadaşlarının
deselülerize
ettikleri karaciğer ekxtraselüler
matriksini (ECM), izole fonksiyonel
hepatositlerle reselülerize ederek
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karaciğer grefti yapmış ve ratların
8 saat (Uygun et. al. 2010)
yaşamalarını sağlanmıştır.
Karaciğerden ECM elde edilmesine
yönelik başarılı birçok çalışma
mevcuttur (Faulk et. al. 2014, Nari
et. al. 2013, Uygun et. al. 2010).
Bu çalışmanın hemen ardından
daha sağlıklı ECM’in elde edilmesi
ve hepatositlerin daha uzun süre
sağlıklı
kalmaları
için
SotoGutierez ve arkadaşları (SotoGutierrez et. al.2011), Bao ve
arkadaşları (Bao et. al. 2011),
Barakat ve arkadaşları (Barakat et.
al. 2011), Zhou ve arkadaşları
(Zhou et. al. 201), Nari ve
arkadaşları (Nari et. al. 2013),
Petersen ve arkadaşları (Petersen
et.
al
2010),
Cortiella
ve
arkadaşları (Cortiella et. al. 2010)
araştırmalarını sürdürdüler. Tüm
bu çalışmaların sonucunda ideal
şekilde elde edilen desellülerize
karaciğerin
tekrar
resellülerize
edilerek transplante yapılabilmesi
ile
hücrelerin
farklılaşması,
dokunun
vaskülarizasyonu
ve
karaciğerin fonksiyonlarını yerine
getirilmesi
gerektiği
öne
sürülmüştür (Faulk et. al. 2014).
2.4.3. Böbrek ve ECM
Çalışmaları:
Son dönem böbrek hastalıkları
arttıkça
böbrek
transplantasyonuna olan ihityaçta
aynı oranda artmaktadır. Bununla
birlikte
donör
yetersizliğininde
artması
doku
mühendisliğinde
yapay
böbrek
çalışmalarınını
tetiklemiştir. Deselülerize edilip
ECM’i
elde
edilen
böbreğin

morfolojik
özelliği,
böbrek
parankiminin mikro ve makro
yapılarının
bütünlüğünü
ve
moleküler yapısı araştırılmıştır.
Diğer taraftan ECM’i elde edilen
böbreğin
vasküler
yapısının
bütünlüğü, ECM’nin fonksiyonel
özellikleri, büyüme faktörlerinin,
sinyal
yolaklarının
ECM
aralarınaki yapılar incelenmiştir
(Karczewski and Malkiewicz 2015).
Total böbrek ve diğer organların
deselülerizasyon
protokollerinde
nonionic Triton X-100 ve iyonik
deterjan olan sodium dodecyl
sulfate (SDS) %0,1 ile %5 arasında
farklı
konsantrasyonlarda
kullanılmıştır (Caralt et al. 2014,
Sullivan et. al. 2012, Nakayama et.
al 2010). Dokuların deselülerize
olduğunu gösteren önemli kriterler:
Her bir mg ECM kuru ağırlığı için,
<50
ng
dsDNA
gösterilmesi,
bulunacak
DNA
fragman
uzunluğunun <200 bp olması, 4′,6diamidino-2-phenylindole
(DAPI)
veya
H&E
ile
yapılacak
incelemelerde nükleer materyal
bulunamaması olarak sayılabilir
(Badylak et. al. 2000, Badylak et.
al. 2011).
ECM
elde
edilmesinde
farklı
deterjanların
kullanılmaktadır.
ECM’in temel bileşeni olan kollajen
yapısının bu farklı deterjanların ve
enzimlerin kullanılması sonucu,
aslı
kadar
düzgünlüğünü
koruyamasa da benzer organlarda
daha düzgün ve orijinal yapıya
uygun olan ECM’lerin elde edilmesi
mümkün olmuştur (Cartmell and
Dunn 2000).
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Caralt ve arkadaşları, böbrek
matriksinin
biyofonksiyonu
üzerinde
deselülarizasyon
düzenekleri oluşturmuşlar. Bu
şekilde
farklı
iyonik-noniyonik
deterjanlarla
enzimlerin
kendi
aralarındaki
etkinlikleri
araştırmışlar. 1% Triton X-100, 1%
Triton X-100/0.1% sodium dodecyl
sulfate (SDS) ve 0.02% Trypsin0.05% EGTA/1% Triton X-100 ile
deselülerize
böbrek
eldesi
sağlanmış. Sonuçta, Triton ve
Triton/SDS’in
tüm
böbreğin
deselülerizasyonunda, ECM’i ve
böbreğin mikroyapısını koruduğu,
bunun yanında matrix-bağımlı
temel fibroblast growth factor ve
vasküler
endotelyal
growth
faktorlerin
kayıplarını
önlediği
gösterilmiştir. Trypsinin ise yapısal
bozukluklara
ve
büyüme
faktörlerinin kayıplarına neden
olduğu
tespit
edilmiştir.
Triton/SDS’in rodentlerde böbrek
deselülerizasyon
metodları
bakımından esas teşkil edebilecek
bir
model
olduğu
fikri,
bu
çalışmada ortaya konulmuştur
(Caralt et. al 2014).
3.SONUÇ:
Sonuçta
deselülerizasyon
tekniklerinin kullanılması ile solid
ve yumuşak dokularda başarıyla
ekstraselüler
matriks
eldesi
mümkün
olmaktadır.
Hücrelerinden
arındırılmış
ekstraselüler matriksi izole edilen
dokular, hâlihazırda ECM greft
olarak
kullanılmaktadır.
Greft
kullanılarak yapılan tedavilerde
hastaların
yaşam
kalitesi

artmakta, iyileşme hızlanmakta,
dokunun orijinal haline çok yakın
bir
iyileşme
mümkün
olabilmektedir.
Ayrıca
deselülerizasyon
sonrasında,
farklılaşmış
veya
kök
hücre
kullanılarak
reselülerizasyon
işlemleri
yapılan
doku
ve
organların doğal olana yakın
özellikte organ nakline alternatif
bir tedavi olarak sunulmuştur.
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Doğadan Ekonomiye: Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
Dr. H. Handan ÖNER
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir
hafizehandanoner@ogm.gov.tr
Özet
Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin insanoğlu "nefes almak" için doğaya her
zaman ihtiyaç duyar. Şehir baskısından kurtulmak için en yakın parka,
soluklanmak için çaya, dost sohbeti için kahveye, karın ağrısında nanelimona, evinde doğadan bir parça olan saksı çiçeklerine, yazla gelen
sivrisineklere karşı melissa veya aynı safaya, yapılan yemeğin lezzetini
arttırmak için baharata , mevsim dönümlerinde güveleri kıyafetlerden uzak
tutmak için lavanta veya sedir ağacı parçalarına, saç bakımı için ısırgana,
ısınmak, evini inşa etmek için ağaca-oduna başvurur. Tüm bunlar ve çok
daha fazlası geleneksel birikimin ışığında ve/veya gelenekselden yola çıkan
teknolojinin yardımıyla bitkilerin; geçmişten günümüze, hayatımızın her
anında bir şekilde başvurduğumuz önemli bir doğal kaynak olduğunu gözler
önüne serer.
Sosyal
yaşantımızı
rahatlatmasının yanı sıra günlük
veya
temel
ihtiyaçlarımızı
karşılamak için doğadan birçok
farklı biçimde yararlanırız. İçinde
varlık gösterdiğimiz ekosistemin
sıkı ilişkiler ağında fizyolojik
gereksinimlerimizi karşılarken yine
tinsel
ihtiyaçlarımız
için
kendi
estetik
beğenilerimizle
bütünleştirerek
çevremizi
şekillendiririz (1). İnsanoğlunun bu
sistem
içinde
ilk
başlarda
içgüdüsel olarak başlayan (örneğin
tatlarını güzel bulduklarını yiyerek,
hastalıklarında kullanarak) ‘bitkiinsan ilişkisi’, zamanla çeşitlenmiş
ve önceleri nesilden nesile sözlü
olarak aktarılan bilgiler, yerleşik
yaşamın gereği ve yazının keşfiyle
metinlerle koruma altına alınarak

bir “botanik kültürü” oluşmuştur
(2). 1895 yılında ilk kez Amerikan
bilim
insanı
W.
Harsberger
tarafından
kullanılan
"Etnobotanik" terimi "yerli halkın
bitki
kullanımı"
olarak
tanımlamıştır.
Bugün
ise
etnobotanik; evrim süreci içinde
insan
ve
bitki
ilişkilerini
araştırmak
/
açıklamak
için
kullanılmaktadır. Grek kökenli bir
kelime olan etnobotanik terimi;
"ethnie" yani halk/kavim (farklı
coğrafi bölgelerde ortak toplumsal,
kültürel, akrabalık ilişkileri ve
ekonomik
temelleri
olan
topluluklar) ve "botanik" yani bitki
biliminden oluşur. İfade ettiği
anlam ise; belli bir coğrafik bölgede
varlık gösteren halkın o yöredeki
bitkileri öncelikle beslenme ve
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tıbbi, sonra ise sanayi bitkisi
olarak her açıdan yöresel olarak
kullanılması şeklinde açıklanabilir
(3).

Deneme-yanılma yoluyla faydaları
keşfedilen bitkilerin teknolojinin de
yardımıyla,
etkin
maddelerinin
ve/veya olası kullanım alanlarının
araştırılması-eldesi-üretilmesi
sayesinde ekonomik olarak da
değerleri zaman içinde artmıştır.
Bu
anlamda
etnobotanik
çalışmalar ekonomik değeri olan
veya olabilecek türlerin tespitinde
ana kaynaklardır.

Ülkemizde
etnobotanik
miras,
öncelikle
yenilen
otların
hangilerinin olduğu, nasıl ve hangi
kısımlarının
toplanacağı,
nasıl
pişirileceği
veya
bir
sonraki
kullanıma kadar nasıl korunacağı
(kurutmak gibi) hemen her bölgede
anadan kıza kuşaklar boyunca
aktarılarak
korunmuştur.
Öte
yandan yine ilaç, boya, süpürge
yapılan
ve
yakacak
olarak
kullanılan bitkilerle ilgili birikimler
kadınlara özgü iken yumrulu
bitkiler,
mantarlar
ve
çeşitli
meyvelere
dair
bilgiler
erkek
çocuklar, yetişkin erkekler özellikle

de çobanlar sayesinde günümüze
ulaşmıştır (3).
Türkiye'nin, bitki çeşitliliği, 3.778
tanesi
endemik
olmak
üzere
9500'ü aşan taxon sayısıyla çok
büyük bir bitki potansiyeline sahip
olduğu ve bu sayının alttür ve
varyetelerle
12,000'i
bulduğu
yapılan
çalışmalarla
ortaya
konmuştur. Yine, 100’den fazla
türün geniş değişim gösterdiği 5
mikro-gen
merkezi
ülkemiz
sınırları içinde yer almaktadır.
Bunun doğal sonucu olarak da
birçok bitki türü yiyecek, tıbbi,
endüstriyel
ya
da
odun
hammaddesi
amacıyla
kullanılmaktadır (4).
Bitkilerden
faydalanma
şekillerine bakıldığında; tıp ve
eczacılıkta tedavi amaçlı, (yaprak,
gövde, kök, çiçek, tohum, filiz gibi
kısımları
su
ile
kaynatılarak
(dekoksiyon) veya kaynamış su
(infüzyon)
veya
yağ
içinde
bekletilerek, lapa halinde veya
tohumu
balla
karıştırılarak
hazırlanan karışımlar), gıda amaçlı
(çiğ
veya
pişirilerek,
baharat
olarak, koku ve tat vermek için,
bazı bitkiler ise çay olarak
kullanılan, meyve, mantar gibi
yenilebilenler
ve
içilerek
tüketilenler),
kozmetik
ve
parfümeri sanayinde (uçucu yağ ve
koku içerenler), süs eşyası, lif,
elyaf ve iplik üretiminde ve kumaş
veya yumurta boyamada tanen ve
boya maddesi eldesinde, bunun
yanı sıra bazı bitkiler nazardan
korumak amaçlı, hayvan yemi,
arıcılık
ve
ipek
böcekçiliğinde,çiçekçilik ve peyzaj
düzenlemelerinde,
yapacak
ve

45

Türkiye Kimya Derneği

Kimya & Sanayi
CHEMISTRY AND INDUSTRY

yakacak olarak ve buna benzer bir
çok
alanda
kullanıldığı
görülmektedir (4, 5).
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre
günümüzde dünyada kullanılan
bitki sayısı 20.000 civarındadır.
Bunlardan 4.000 drog yaygın bir
şekilde
kullanılırken
halen
dünyada 2.000, Batı Avrupa'da ise
500 kadar tıbbi bitkinin ticareti
yapılmaktadır (6).

"Tıbbi"
ve
"aromatik"
terimleri
genellikle
birlikte
kullanılır. Tıbbi bitki; farmakopeye
(ilaçları oluşturan tüm bileşenlerin
ve bunlara ait kontrol ve analiz
yöntemlerinin yer aldığı yasal ve
bilimsel olarak uyulması gereken
kuralları
içeren,
Türk
Farmakopesi,
Amerikan
Farmakopesi gibi resmi kitap)
uygun drog elde edilmek üzere
tabiattan
toplanmış
veya
yetiştirilmiş bitki olarak ifade
edilebilir. Aromatik bitki ise yine
farmakopeye
veya
diğer
standartlara uygun kalitede drog
veya diğer ürünler elde edilmek
üzere tabiattan toplanmış veya
yetiştirilmiş
kokulu
maddeler
taşıyan bitki demektir (7).
Türkiye florasının 1/3’ünü
aromatik bitkiler oluşturmaktadır.
Aktarlarda satılan bitki sayısı 300
civarında olup 70-100 kadar
bitkinin ihracatı yapılmaktadır (8).
Öte
yandan
tedavi
amaçlı

kullanılan ve neredeyse tamamı
doğal olarak yetişen 500'e yakın
bitki
bu
topraklarda
yayılış
göstermekte ancak bunlardan çok
az bir kısmı kültüre alınmıştır (9).
Ülkemizde tıbbi ve aromatik
bitkiler
doğadan
toplama
ve
kısmen de kültürü yapılarak
yetiştirilen
bitkilerden
sağlanmaktadır. 347 bitki türünün
doğadan toplanarak iç ve dış
ticareti
gerçekleştirilmektedir.
İhraç potansiyeline sahip bitki
sayısının da 200 civarında olduğu
belirtilmektedir (10). Tıbbi ve
aromatik bitkiler ağırlıklı olarak
Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinden
toplanmaktadır.
Ülkemizde kimyon, anason, kekik,
çemen, haşhaş, rezene, nane,
papatya,
ekinezya,
fesleğen,
dereotu, hardal, haşhaş, kapari,
keten,
kırmızıbiber,
lavanta,
safran, susam, yağ gülü ve kişnişin
tarımı
yapılmaktadır.
Defne,
mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı,
biberiye, meyan kökü çöven,
ısırgan otu, kantaron, karabaşotu,
kuşburnu, mersin, oğul otu,
papatya, salep, sumak, tarhun
yabani kekik ile bazı soğanlı,
yumrulu ve rizomlu bitkiler ve
ardıç
kabukları
ise
doğadan
toplanmaktadır. Doğadan toplanan
ve tarımı yapılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin iç ve dış pazarda ticareti
yapılmaktadır (11).
Çatıkkaş'ın
Türkiye
istatistik
kurumu, dış ticaret istatistikleri
veri tabanından derlediği bilgilere
göre; ülkemizde 2009–2013 yılları
arasında, tıbbi ve aromatik bitkiler
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ihracat miktarları 26.634 ton ile
32.118
ton
arasında
gerçekleşmiştir. Toplam 20 bitkinin
satışı ile ortalama 30.423 ton
ihracat yapılmış ve ülkeye de
ortalama 61.877.000 dolar döviz
kazandırılmıştır.
Miktar
bakımından en çok dış satımı olan
bitkiler sırasıyla defne, kekik,
kimyon ve keçiboynuzu (harnup)
tur. Yine yazarın elde ettiği verilere
göre Türkiye 2009-2013 yılları
arasında soğan ve yumrulu bitki
ihracatından ortalama 2.016 dolar
gelir elde etmiştir (12)
Günümüzde önemi gittikçe
artan tıbbi ve aromatik bitkilerin
endüstriyel kullanım alanları da
her geçen gün genişlemektedir.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin orman
alanlarından
ekonomiye
kazandırılması kurumsal olarak
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ülkemizde büyük kısmı doğadan
elde edilen tıbbi ve aromatik
bitkilerin
doğadan
toplanması
Orman Kanununun 37. maddesi
gereği a) Muhammen bedelle
satılmaktadır: Üretim programı
olan reçine, sığla yağı, çıra-çıralı
çam kökü ve şimşir ile özel üretim
tekniği
nedeniyle
topraklı
ve
topraksız fidan ve ağaç alivreli
(üretim öncesi) satış yapılarak
alıcılarca üretilmektedir ya da b)
Tarife bedelli satılmaktadır: Üretim
programında
bulunmayan
ve
üretimi
özel
teknik
gerektirmeyen(defne, kekik, çiçek
soğanları, sumak, ıhlamur, harnup
v.s.) her türlü orman ürünü Orman
Kanununun
40.
madde
önceliklerine göre orman köylü ve
kooperatiflerine satılmaktadır (13).

Defne toplayan orman köylüleri,
Osmaniye, Adana

Ülkemizin bitki çeşitliliğini göz
önünde
bulundurarak
ticarete
konu olan/olabilecek olan türler
açısından son derece verimli
olduğunu söylemek mümkündür.
Bu zenginlik içindeki tıbbi ve
aromatik
değere
sahip
olan
bitkilerden
gerek
doğrudan
kullanım ve gerekse sanayinin
ihtiyaç duyduğu özellikleri taşıyan
çeşitler belirlenmeli, bu türler için
bir veri bankası oluşturulmalı ve
geliştirilerek
kayda
tescil
edilmelidir. Ancak, söz konusu
bitkilerin doğadan yoğun olarak
toplanması bu bitkilerin tehlikeli
bir şekilde azalmasına neden
olacaktır.
Öncelikle
gen
kaynaklarını korumak, sonrasında
artan pazarda yer almak, piyasanın
istediği ürünleri, istediği miktar ve
kalitede sunabilmek için bu bitkiler
kültürlere
alınmalı
ve
ıslah
çalışmaları geliştirilmelidir.

Melissa otu bahçesi, Adana

Bu
nedenle
disiplinler
arası
sürdürülebilir ortak çalışmaların
yapılması
sağlamalıdır.
Bu
alandaki veriler (tıbbi ve aromatik
türlerin kaydı, öncelik durumları,
güncel
durumları,
kimyasal
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özellikleri, kullanım alanları vb.)
güncellenmelidir.
Sadece
hammadde üreticisi değil, son
ürüne gidebilecek Ar-Ge birimleri
kurulmalı,
bu
konudaki
araştırmalar
desteklenmeli
ve
teşvik edilmeli ve ayrıca ilgili
kurumlarca
gerekli
yasal
düzenlemeler
(tohum-materyal
eldesi, yetiştirme yöntemleri, hangi
bitkiden ne kadar yetiştirileceği,
kalite kriterleri, markalaşma, artan
ekiliş miktarlarına paralel olarak
üretim materyallerinin temininde
yaşanan sıkıntıların giderilmesi,
maddi
değer
vb.)
ivedilikle
yapılmalıdır.

Tıbbi aromatik bitki bahçesi,Gediz
Yüsekokulu

Söz konusu bitkilerin tarımının
gelişmesine yardımcı olmak için
bitkisel
üretim
deseninde,
alternatif ürünler kapsamında tıbbi
ve
aromatik
bitkilere
yer
verilmelidir. Tıbbi ve aromatik
bitkilerin ticareti ile uğraşan
firmalar
bu
piyasada
fiyat
belirlenmesinde
etkin
rol
almaktadır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tanıtım ve
Sergileme Tesisi, Afyonkarahisar

Bu durum üretici/toplayıcıların
mağduriyetine
neden
olabilmektedir. İşletmelerin ihtiyaç
duyduğu ürünleri karşılamak ve
üretici mağduriyetini belirli ölçüde
önlemek için sözleşmeli üretim
modeli uygulanmalıdır. Ayrıca tıbbi
ve aromatik bitkiler alanında
faaliyet gösteren üretici, toplayıcı,
ihracatçı, sanayici, araştırmacı ve
diğer
tüm
paydaşların
koordinasyonunu sağlayacak bir
sistem ve araştırma sonuçlarının
pratiğe aktarılması için, araştırıcısanayici-üretici
arasında
bilgi
akışını sağlayacak yayım sistemi
oluşturulmalıdır (11).
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Kırsal Kesimde Enerji Potansiyeli ve ÇiftçiÖrgüt-Tesis Modeli: Tekirdağ İli Örneği
Prof. Dr. Aydın GÜREL
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ
agurel@nku.edu.tr
Özet
Gerek sanayileşmeye ve gerekse nüfus artışı dünyada ve ülkemizde enerji
ihtiyacını arttırmaktadır. Türkiye dünyada enerji krizinden en fazla etkilenen
ülkelerden biridir. AB’ye uyum sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın bütün
alanlarında olduğu gibi, enerji konusunda da Türkiye AB’ye uyum sağlamak
zorundadır.
Bu bildiri ile Tekirdağ kırsalının enerji potansiyeli, biyogaz/elektrik değeri ve
kırsalda biyogaz üretimi için çiftçi-kooperatif-tesis modeli organizasyon
modeli önerilmekte, tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tekirdağ, Biyogaz, Enerji Bitkileri, Yenilenebilir Enerji.

Energy Potential in Rural and Farmer-organization-Plant
Model: Tekirdağ Example
Abstract
Both industrialization and population growth as well as increases the need
for energy in the world and in our country. Turkey is one of the countries
most affected by the energy crisis in the world. As in all areas of economic
and social life in the EU accession process, Turkey must adapt the EU in
terms of energy.
This report Tekirdag rural energy potential of biogas / electricity value and
farmers for the production of biogas plants in rural-cooperative-model
organizational model being proposed is discussed.
Keywords: Tekirdag, Biogas Power Plant, Renewable Energy.
1. Giriş
Biyo yakıtın hammaddesi tarımsal
ürünlerdir. Bu ürünlere enerji
sektöründe
“ENERJİ
TARIMI”
denilmektedir. Günümüzde enerji
tarımı ürünleri olarak ABD’de mısır
ve soya fasulyesi ön plana
çıkarken, Brezilya’da şeker kamışı,
Avrupa Birliği ülkelerinde keten
tohumu
ve
kolza
(kanola),

Türkiye’de ise aspir önemli bir
enerji tarımı ürünü olarak kabul
görmektedir.
Ayrıca
ayçiçeği,
hububat, ş.pancarı, kanola gibi
bitkiler, bahçe atıkları, orman
endüstrisi atıkları, kağıt endüstrisi
atıkları, yemek atıkları, sebze,
meyve, tahıl ve yağ endüstrisi
atıkları, gıda endüstrisi atıkları
(çikolata, maya, süt vb.), şeker
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endüstrisi
atıkları,
hayvan
dışkıları, deri ve tekstil endüstrisi
atıkları, evsel organik katı atıklar,
atık su arıtma tesisi atıkları vb.
organik maddeler enerji potansiyeli
açısından biyogaz/elektrik üretimi
için önemli hammaddelerdir (1; 2;
3).
Bu bildirinin amacı, Tekirdağ İli
örneği
ile
kırsalının
enerji
potansiyelini (biyogaz/elektrik) ve
hammadde temini/üretimi için
çiftçi-kooperatif-tesis organizasyon
modelini
önermek,
önemini
tartışmaktır.
2. Tekirdağ Kırsalının Enerji
Potansiyeli
Tekirdağ
İl Gıda,
Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü verileri
irdelendiğinde (4) il kırsalında
biyogaz
üretimi
için
buğday,
ayçiçeği, arpa, silajlık mısır, fiğ,
çeltik ve kanola gibi bitkilerin
önemli
rol
oynadığını
görülmektedir (Tablo 1).
Kırsalda üretilen bitkiler, bitki
özelliğine
göre,
genel
olarak
üretilen ürünlerin yıllık ürün
miktarının
yaklaşık
%
10’u
değerlendirilememekte veya tarlada
çürümeye terk edilmektedir. Bu
bitki atıkları ve bunlara ilaveten
üretilen ürünlerin % 20’si biyogaz
üretiminde kullanıldığında, biyogaz
üretiminde
kullanılacak
ürün
miktarı üretilen ürünün % 30’u
olarak tekabül edilebilir. Bu da
tablo 1’de görüleceği gibi, örneğin
buğday üretiminde yaklaşık 2,9
milyon ton ve ayçiçeği üretiminde 1
milyon tonun üzerinde biyogaz
üretiminde
kullanılacak
hammadde demektir.
İlde üretilen bitkiler biyogaz üretim
potansiyeli
açısından
irdelendiğinde,
tablo
1’de

görüleceği
gibi,
buğday
üretiminden elde edilen biyogaz
miktarı (yaklaşık 50,6 milyon
m³/yıl) ilk sırada yer alırken, bunu
ayçiçeği (yaklaşık 40,4 milyon
m³/yıl) ve silajlık mısırdan (1
milyon m³/yıl) elde edilen biyogaz
miktarı izlemektedir. Ancak, ilde
biyogaz üretimi yaygınlaştığında,
bitki çeşidine göre üretim miktarı
da değişecektir. Çünkü örneğin bir
kg samandan günlük 0,017 m³
biyogaz elde edilirken, bir kg ottan
(fiğ, yonca vb.) günlük 0,04 m³
biyogaz elde edilmektedir (5). Bu
değerler endüstri bitkilerinde ve AB
ülkelerinde üretilen ayçiçeği, mısır
vb. enerji bitkilerinde daha da
yüksektir.
Bir m³ biyogazdan 4,70 kWh
elektrik
elde
edildiği
kabul
edildiğinde (6), buğday üretiminden
elde
edilen
elektrik
miktarı
yaklaşık 23,5 milyon kWh/yıl’dır.
Tekirdağ’da konutlarda tüketilen
elektrik fiyatı 1 kWh = 0,17822 TL
olduğundan (Ekim 2010, aylık
elektrik faturası) sadece buğday
ürününden elde edilen elektriğin
değeri
yaklaşık
4,2
milyon
TL/yıl’dır (Tablo 1).
Tekirdağ bitkisel üretimde olduğu
gibi, hayvansal üretimde de önemli
bir biyogaz potansiyeline sahiptir.
Tablo 1’de görüleceği gibi, ilin
toplam büyükbaş hayvan sayısı
134.707, küçükbaş 168.410 ve
kanatlı hayvan sayısı 424.850’dir
(4).
Bir büyükbaş hayvandan 3,6
ton/yıl, küçükbaş hayvandan 0,7
ton/yıl ve kanatlı hayvanlardan
0,022 ton/yıl gübre elde edildiği
kabul edildiğinde (6 ve 7), İl’de
sadece büyükbaş hayvandan elde
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edilecek gübre miktarı 484.945
ton/yıl’dır.
Tablo 1: Tekirdağ İlinin Biyogaz

Potansiyeli

ve

Enerji

Değeri

Bitkisel Üretim

(ton/yıl)

Üretimin
%30’u
(ton/yıl)

Buğday

981.550

294464

5055905

23527754

4193116

Ayçiçeği

336.362

100909

4036356

18970873

3380989

Arpa

118562

35569

604666

2841931

506489

Silajlık
Mısır

202.027

60608

1030338

4842587

863046

Fiğ(Ot)

12.391

3717

148692

698852

124549

Çeltik

18.545

5564

94580

444524

79223

Kanola

41.643

12493

499716

2348655

418579

Toplam

1.711.08
1

513.324

11.420.25
2

53.675.186

9.565.992

Üretim

Biyogaz

Elektrik

TL

(m³/yıl)

(kWh/yıl)

(yıl)

Hayvansal Üretim
Hayvan
Sayısı

Gübre

Biyogaz

Elektrik

TL

(ton/yıl)

(m³/yıl)

(kWh/yıl)

(yıl)

Büyükba
ş

134707

484945

16003192

75215001

13404817

Küçükba
ş

168410

117887

6837446

32135996

5727277

Kanatlı

428800

9434

735821

3458358

616349

Toplam

731.917

612.266

23.576.45
8

110.809.35
4

19.748.44
3

Genel
Toplam

2.442.99
8

1.125.59
0

34.996.71
1

164.484.54
1

29.314.43
5

Kaynak: (2)
Bir diğer araştırmada (8)
Tekirdağ’da
büyükbaş
hayvan
sayısı 113790 ve tahmini gübre
miktarı 682.740 ton/yıl olarak
hesaplanmıştır. Bir ton büyükbaş
hayvan
gübresinden
33
m³,
küçükbaş hayvan gübresinden 58

m³ ve kanatlı hayvan gübresinden
78 m³ biyogaz elde edildiği kabul
edildiğinde
(7),
tablo
1’de
görüleceği gibi, sadece büyükbaş
hayvanlardan
elde
edilebilecek
biyogaz miktarı yaklaşık 16,0
milyon m³/yıl, elektrik değeri
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yaklaşık 75,2 milyon kWh/yıl ve
parasal değeri yaklaşık 13,4 milyon
TL/yıl’dır. İlde biyogaz üretim
potansiyeli açısından büyükbaş
hayvanlar ilk sırada yer alırken,
bunu
küçükbaş
ve
kanatlı
hayvanlar izlemektedir.
Gerek bitkisel ve gerekse hayvansal
üretim
biyogaz
potansiyelinin
belirlenmesinde
ve
biyogazın
elektrik değerinin hesaplamasında
değişik kaynakların (5; 7; 8; 9; 10)
irdelendiği bu çalışmada, Tekirdağ
İlinin evsel, şehirsel vb. atıklar
dışında
sadece
bitkisel
ve
hayvansal
üretimden
elde
edebileceği
toplam
biyogaz
potansiyelinin yaklaşık 35 milyon
m³/yıl olduğu ve bunun elektrik
değerinin yaklaşık 164,5 milyon
kWh/yıl ve parasal değerinin
yaklaşık 29,3 milyon TL/yıl olduğu
görülmektedir (Tablo 1). Tekirdağ
TREDAŞ’dan sözlü edilen bilgilere
göre,
Tekirdağ
İlinde
sadece
konutlarda
tüketilen
elektrik
miktarı 495 milyon kWh/yıl’dır. Bu
da elde edilen biyogazın elektrik
değerinin (yaklaşık 164,5 milyon
kWh/yıl)
%
33,2’sine
(yaklaşık1/3’ine)
tekabül
etmektedir.
3. Çiftçi-Örgüt-Tesis Modeli
Yukarıda değinildiği gibi, gerek
Türkiye geneli ve gerekse Tekirdağ
İli bitkisel ve hayvansal üretim
açısından önemli bir biyogaz
potansiyeline
sahip
olmasına
rağmen,
biyogaz
üretiminin
yaygınlaşmasında AB ülkelerinin
oldukça gerisinde kalmıştır. Bu
bağlamda çeşitli kamu kuruluşları,
meslek
örgütleri,
kooperatifler,
tarımsal amaçlı özel kuruluşlar ve
araştırma kurumları Türkiye’de ve

iller bazında biyogaz üretiminin
yaygınlaşması için girişimlerde
bulunmaları gerekmektedir.
Küçük tarım işletmeleri yapısıyla
bilinen Türkiye’de, son yıllarda
büyükbaş hayvancılık, koyunculuk
ve tavukçuluk gibi, modern tarım
işletmelerinin sayısı artmaktadır.
Bu işletmeler bitkisel ve hayvansal
atıklar ve üretebilecekleri enerji
bitkileri ile biyogaz üretebilirler ve
bununla
enerji
ihtiyaçlarının
tamamını ya da büyük bir kısmını
karşılayabilirler.
Bu bağlamda yaklaşık 3000 bin
üyesi
bulunan
Tekirdağ
İli
Damızlık Süt Yetiştiricileri Birliği
ve 943 üye sayısı ve 88398 adet
kayıt altına alınmış hayvan sayısı
ile Tekirdağ İli Damızlık Koyun
Yetiştiricileri Birliği biyogaz üretimi
için tesis kurabilirler (4). Ayrıca
sığır, tavuk üreticileri ya da
çiftlikleri, şeker fabrikası, süt
tesisleri, şaraphane, fırın tesisleri,
balık işletme tesisleri, belediye atık
su tesisi vb. biyogaz üretimi için
yeterli
miktarda
hammaddeye
sahiptirler.
Ülkemiz genelinde olduğu gibi,
Tekirdağ’da da orta ve büyük
ölçekli biyogaz tesisini tek başına
kurabilecek tarım işletmeleri sayısı
oldukça sınırlıdır. Bu bakımdan
mevcut
üretici
örgütleri
(kooperatifler, birlikler vb.) veya
kurulabilecek yeni bir üretici
örgütü (örneğin: Enerji Tarımı
Kooperatifi,
Biyogaz
Üretim
Kooperatifi)
küçük
tarım
işletmelerini biyogaz üretimi için
teşvik edebilir.
Şekil
1’de
görüleceği
gibi,
kurulacak çiftçi örgütü bir taraftan
çiftçilere enerji bitkisi üretiminin
yayım hizmetini vererek teşvik
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etme
hizmetinde
bulunur
ve
üreticilerden alacağı bitkisel ya da
hayvansal atıkları tesise iletir.
Örgüt,
aynı
zamanda
tesiste
üretilen biyogaz, ısı, elektrik,
akaryakıt ve fermente gübreyi
çiftçilere iletir.
Önerilen üretici-Kooperatif-tesis
modeli ile kooperatifin görevi
yalnızca çiftçilerden alacağı biyogaz
hammaddesini biyogaz tesisine
yönlendirilmesi
ve
biyogaz
tesisinde
üretilen
ürünlerin
çiftçilere
iletilmesi
ile
sınırlı
kalmamalıdır. Kooperatif hiçbir
zaman üretici ve tesis arasında
sadece köprü görevi görmemelidir.
Kooperatifin asıl görevi, çiftçileri
biyogaz
hammaddesinin
elde
edilmesi
konusunda
ve
aynı
zamanda biyogaz tesisinden elde
edilecek ürünler ve bunların
kullanımı
konusunda
bilgilendirme, bilinçlendirme vb.
eğitim
(yayım)
faaliyetlerinde
bulunmalıdır.
4. SONUÇ
İl’de sadece bitkisel ve hayvansal
üretimden elde edilebilecek biyogaz
miktarının yaklaşık 35 milyon
m³/yıl olduğu saptanmıştır. Ayrıca,
elde edilen biyogazın elektrik
değerinin yaklaşık 164,5 milyon
kWh/yıl (yaklaşık 29,3 milyon
TL/yıl) olduğu ve bununda İl’de
sadece konutlarda tüketilen (495
milyon kWh/yıl) elektrik miktarının
%
33,2’sine
(yaklaşık1/3’ine)
tekabül ettiği görülmektedir.

Kaynak: (2)
Şekil 1: Çiftçi-Örgüt-Tesis Modeli

Tekirdağ, gerek biyogaz üretim
potansiyeli
ve
gerekse
çiftçi
örgütleri
bakımından
lider
illerimizden biridir. İl’de ÇiftçiÖrgüt-Tesis
modelinin
hayata
geçirilmesi girişimci kurum ve
kuruluşların ilgisine ve bu alanda
yapılabilecek teşvike bağlıdır.
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KISA KISA…

Yağmurun Katı, Suyun En Kuru Hali
Müge YOL
Kimyager
mugeyol3@gmail.com

Dünyamızı gittikçe etkisi
altına alan kuraklık gün geçmiyor
ki son bulsun. Aksine yapılan o
kadar çalışmalara rağmen çok da
fazla
bir
ilerleme
kaydedilememiştir. Bu kuraklığa
artık son bulmak için, Meksika
Politeknik Enstitüsünden kimyager
Sergio Rico Velasco bu korkutucu
olayla başa çıkmak için su
tasarrufu sağlayan çok özel bir
teknik
geliştirmiştir.
Velasco, bunu geliştirmek için
aslında çok bilinen bir malzemeden
yola
çıkmıştır.
Bu
malzeme,
aslında ABD’de 70’lerde piyasaya
sürülen
ve
bebek
bezlerinde
bulunan
sıvı
emici
bir
tür
nişastadır.
Bebek
bezlerinde
kullanılan bu madde, sıvıyı emip
ıslaklığı yok ediyor ve bez kuru
kalıyor. Velasco, bu tekniğin temel
ilkesini kullanarak bir tür polimer
geliştirmiştir. Bu, aslında çok da
kompleks
olmayan
potasyum
hidrattan oluşan bir tür tozdur.
Potasyum
hidrat
ise,
yapı
bakımından akkor seviye de uçucu
olan beyaz katı bir maddedir. Su ile
temas ettiğinde jöle taneciklerine
döner. Üstlerini kaplayan bir silis
katmanı
sayesinde,
emilmiş
damlacıkların bir araya gelerek sıvı

oluşturmasını engelliyor. Yani su,
taneciklerin içinde hapis kalıyor ve
yeniden sıvı oluşmasını engelliyor.
Uygulamada ise, potasyum hidrat
iki farklı şekilde yapılıyor. Ya
potasyum
hidrat
tozu
önce
sulandırılıp toprağa veriliyor ya da
toz
hali
toprağa
gömülüp
sonrasında
toprak
sulanıyor.
Potasyum hidrat tozu toprağa
gömüldükten sonra yağmur yağdığı
zaman yağmur suyu olduğu gibi
emiliyor ve depolanıyor. Bununla
beraber en güzel mucizesi ise bu
emilen ve depolanan yağmur suyu
ilk günkü gibi aynı kalıyor. Olası
bir kuraklıkta bitki depoladığı bu
suyu köklerinden emmeye ve bu
sudan
beslenmeye
başlıyor.
Böylelikle kuraklık olsa bile bitki
bundan asla etkilenmiyor.

Bir diğer güzel tarafı ise, 10 gram
kuru
su
1
litre
sıvı
su
bulunduruyor. Yani tanecikler,
ağırlığının 500 katı kadar suyu
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depolayabiliyor.
Özel
bir
teknolojiyle
üretilen
potasyum
hidrat
polimeri
toprağa
gömüldüğünde ise ömrü yaklaşık
10 yıl sürüyor. Bu mucizevî olayla
bitkiler
seneler
boyunca
hiç
durmadan bulduğu suyu emiyor ve
sürekli bitkileri bu su ile besliyor.

Kuru su sadece kuraklık çıktığında
bitkilerinin bundan etkilenmesini
sağlamakla kalmayıp, kuru su ile
beslenen bitkilerle ürün veriminin
3 katı fazla olmasını da sağlıyor.
Bu da şüphesiz bu buluşun
aslında ne kadar da geç kalınmış
bir buluş olduğunu gösteriyor.
Fakat böyle mucizevî bir polimeri
Velasco ilk zamanlar Meksika’ya
kabul ettirmek konusunda oldukça
zorlanmıştır.
Hiçbir
şekilde
bakanlıktan ve devletten destek
alamamış aksine ulaşılmaz hayal
olarak bile görülmüştür. Ama
Velasco, kuraklığa çözüm bulmaya
o kadar kararlıydı ki çalışmalarını
ilerletebilmek için Katı Yağmur adı
altında bir firma kurmuştur.
Çalışmalarında o firmada devam
ettiren Velasco, başta ABD olmak
üzere 10 çeşitli ülkede kuru suyun
pazarlamasını sağlamıştır. Tüm
bunlardan sonra ilk zamanlar
kabul
ettiremediği
Meksika’ya

sonunda bu ürünün pazarlamasını
yapmayı başarmıştır.
Bbunlarla beraber bu buluşun en
güzel tarafı çok iyi bir CO2 tutucu
olmasıdır.
Çünkü
küresel
ısınmanın
boy
gösterdiği
şu
zamanlarda bu madde aksine
zararlı
metan
gazını
emerek
küresel ısınmayı azaltıyor. Yani bir
bakıma aslında bu metan gazını
enerji
kaynağı
olarak
kullanabiliyor.
Her
enerji
dönüşümlerinde olduğu gibi bu
madde de geri dönüşüm yapılıyor
ve bu sayede de su dışında sıvı ya
da gaz da depolana biliniyor.
Suyun en kurak hali ve yarattığı
büyük geri dönüşüme bakıldığında
aslına her sorunun çözümü kendi
sorunun içinde olduğunu gözler
önüne sunuyor.
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