
Yerli olanaklarla grafen üreten 
Nanografi Proje Yöneticisi Başçı:

Türkiye’de grafen 
üretiminde 
kullanılan önemli 
grafit kaynakları 
mevcut

İki yıllık Ar-Ge sürecinin ardından ürettikleri grafeni 2013’te piyasaya sürdüklerini 
bildiren Başçı, biyonik kulak ve göz gibi organların grafenle geliştirilebileceğine dikkat 
çekti.  Türkiye’de grafeni yaygınlaştırıp yerel ihtiyacı karşılamayı hedeflediklerini 
söyleyen Başçı, imal ettiği grafeni çeşitli ülkelere ihraç ettiklerini açıkladı.

“Bir konu: Geleceğin malzemesi grafen” sayfalarımız kapsamında Nanografi 
Nanotechnology Proje Yöneticisi Mehmet Başçı ile görüştük. Öncelikle 
grafen ve geleceğine ilişkin bilgiler veren Başçı, grafen teknolojisinin 
önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirmesinin beklendiğini 
açıkladı.

Grafen ve insan vücudunun karbon kaynaklarından meydana geldiği 
ve birbirine uyumlu olduğuna değinen Başçı, “Çevreye zararlı etkileri 

tartışılsa da grafenin biyomedikal uygulamalarda kök hücrelerin kaderini 
kontrol edebildiği deneysel olarak gözlemlenmiştir” dedi. 

Vücut içerisinde bulunan iyonik sıvılarda bozulmamasından dolayı biyonik kulak ve göz 
gibi organların grafenle geliştirilmesinin mümkün olabileceğine işaret eden Başçı, grafen 
üretiminin zor, üretim maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle büyük ölçekte üretim 
yapılamadığını kaydetti. Yeni geliştirilen yöntemlerle maliyetlerin düşürülmesi planlandığını 
bildiren Başçı, seri üretimin önündeki en büyük engelin de yüksek maliyet olduğunu söyledi.

İlk ürünü, 2013’te piyasaya sunduklarını anımsatan Başçı, Grafen ve Karbon Nanotüp üretimi 
için özel bir üretim methodu geliştirdiklerini, patendi kendilerine ait yöntemle üretilen 
grafenin kullanıma hazır olarak elde edildiği anlattı.

Öncelikli hedeflerinden birinin Türkiye’de bu teknoloji ürününün kullanımını yaygınlaştırmak 
ve yerel ihtiyacı karşılamak olduğunun altını çizen Başçı, tamamı yerel olan imal ettikleri 
grafeni çeşitli ülkelere ihraç ettiklerini açıkladı. 

Diğer firmaların üretimden çok grafenin kullanım alanlarına yoğunlaşmalarını öneren 
Başçı, ürünün endüstriye aktarılması noktasında yapılacak Ar-Ge çalışmalarının daha iyi 
olacağını düşündüklerini belirtip, “Grafen üretimi ve kullanımı Türkiye’deki nanoteknoloji 
uygulamalarını doğrudan etkileyecek. Özellikle inşaat, havacılık ve elektronik sektörlerinde 
olumlu etkileri olacak. Muhtelif endüstrilerde grafen kullanımının sağlanması günlük hayatta 
kullandığımız birçok ürünü kökten değiştirecek” diye konuştu.

Grafenin sanayideki potansiyelinin yüksekliğine değinen Başçı, bu teknolojinin 
geliştirilmesinin teknolojik ve endüstriyel rekabet açısından Türkiye’ye büyük katkı 
sağlayacağı ve önemli bir istihdam kaynağı olacağını belirtti. Başçı,  Türkiye’de grafen 
üretiminde kullanılan önemli grafit kaynaklarının mevcut olduğunu da vurguladı.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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-Özel nitelikleri bulunan karbonun yeni şekli 
olan grafenin yakında, gelecek nesil mikro 
elektroniklerde, dokunmatik cihazlarda ve 
bilgisayarlarda silikonun yerini alacağı belirtiliyor. 
Öncelikle grafen nedir ve neden geleceğin 
malzemesi olarak görülüyor? Hızlı bilgisayarların 
önünü açacağı tahmin edilen grafenin mekanik ve 
fiziksel özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

-Grafen, yaklaşık 0,42 nm kalınlığında oldukça 
güçlü, alışılmadık fiziksel ve kimyasal özelliklere 
sahip bir malzeme. Bunlardan en önemlisi eşsiz 
elektron taşıma özelliğidir. Bu özellik elektrik 
akımının ışık hızına yaklaşan süratle akmasına 
izin veren yüksek bir taşıyıcı konsantrasyonu 
ve mobilitesi olarak açıklanabilir. Yani elektrik 
akımını ileten taşıyıcı elektronların ışık hızına 
yakın hızlarda malzeme içinde hareket etmesiyle 
elektrik akımı da diğer bilindik malzeme 
malzemelerden daha hızlı bir biçimde iletiliyor. 

Bu da sözü geçen hızlı bilgisayarların önünü açıyor. 
Grafen, ayrıca çelikten 100 kat daha güçlü ve son 
derece dayanıklı.

-Grafen genel olarak nelerden üretiliyor, 
nerelerde kullanılıyor ve potansiyel uygulama 
alanları nerelerdir? Bu madde ile neler mümkün 
olacak?

-Karbonun bal peteği örgülü yapıları olan 
grafen, grafit, karbon nanotüp ve fulleren 
sp² melezleşmesinin ürünüyken elmas ise 
sp³ melezleşmesi ve dört-yüzlü ağ örgüsü ile 
öncekilerden farklı bir kategoride değerlendirilir. 
Bir karbon ürünü olmasından dolayı grafenin 
sentezlenmesinde kömür, kalem ucu gibi grafit 
kaynakları, ileri teknoloji ürünlerinde ise asetilen, 
metan gibi karbon kaynakları kullanılıyor.

Grafen’in özelliklerinin keşfi 1900’lü yılların başına 
dayanmasına rağmen sentezlenmesi ilk olarak 
2004 yılında gerçekleşmiş. Bu sebeple kullanım 
alanları yeni gelişiyor.  Grafenin rulo haline 
gelmiş formu olan karbon nanotüpler ile alakalı 
günümüze kadar elektronikten sağlığa kadar 
birçok alanda binlerce kullanım alanı düşünülmüş.

Grafenin de karbon nanotüpler için öngörülen 
alanlarda adapte edilmesi mümkün. Nanotüpler 
için edinilmiş deneyimlerden yararlanılması 
sayesinde grafen teknolojisinin önümüzdeki 
yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirmesi ümit 
ediliyor. Grafenin nanotüplere oranla daha basit 
olan elde ediliş teknikleri ve bu tekniklerin 
nanotüplere göre daha kontrol edilebilir 
olması grafenin nanotüp teknolojisi üzerine 
hâkimiyet kurmasını da beraberinde getirebilir. 
Geliştirilen pil teknolojilerinde, hidrojen tutmada, 
transistörlerde, spintroniklerde ve sensöt 
teknolojisinde kullanılıyor. 

-Grafenin özelliklerinden birisinin de insan 
vücuduyla uyumlu olduğu iddiası dile getiriliyor. 
Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Grafen ve insan vücudu, karbon kaynaklarından 
meydana gelmiş iki ürün. Birbirine uyumlu olması 
elbette kaçınılamaz. Son zamanlarda kararlılığını 
bozmamasından dolayı çevreye zararlı etkileri 
tartışılsa da grafenin biyomedikal uygulamalarda 
kök hücrelerin kaderini kontrol edebildiği deneysel 
olarak gözlemlenmiş. Asya’daki araştırmacılar 
insan mezenşimal kök hücrelerin proliferasyonunu 
engellemeyen ve kemik hücrelerine farklılaşmayı 

sağlayan biyouyumlu grafen doku iskelesi 
hazırlamışlar. Bu farklılaşma oranı sıklıkla 
kullanılan büyüme faktörleriyle geliştirilmiş 
olanlara kıyasla kök hücre araştırmaları için 
daha umut vaat edici gözüküyor. Ayrıca grafen 
yapısının vücut içerisinde bulunan iyonik sıvılarda 
bozulmamasından dolayı biyonik kulak, biyonik göz 
vb. organ teknolojilerinin geliştirilmesi grafen ile 
mümkün olabilecek. Bu örneklerden yola çıkarak, 
son derece uyumlu olduğunu söylemek mümkün.

-Grafen malzemesinin diğer malzemelere göre 
maliyeti nasıldır? Grafenin yüksek kalitelerde seri 
üretiminin oldukça zor olduğu bu nedenle gerçek 
hayattaki uygulama  alanları henüz emekleme 
aşamasında olduğu belirtiliyor. Seri üretimin 
önündeki engeller nelerdir?

-Grafen, 2010 yılında Nobel Ödülüne layık 
görüldükten sonra üzerinde daha çok çalışılmaya 
başlanmış. Grafen ilgi çeken bir malzeme olsa da 
üretimi zor ve üretim maliyetleri çok yüksek. Bu 
yüzden kolay ve büyük ölçekte üretimi yapılamıyor. 
Yeni geliştirilen yöntemlerle bu maliyetlerin 
düşürülmesi planlanıyor. Seri üretimin önündeki 
en büyük engel ise, maalesef bu aşamada 
maliyetinin yüksek olması.

-Samsung, IBM intel HP gibi firmalar bu konuda 
Ar-Ge çalışması yürütüyorlar. Bu çalışmalara 
ülkemizden de katılımın olarak firmanızı 
görüyoruz. Nanografi Nanotechnology olarak 
geleceğin teknolojisi için Türkiye’de grafen 
üretiyorsunuz. Neden, ne zaman ve nerede grafen 
üzerindeki çalışmalarınızı başlattınız? Ar-Ge 
süreciniz ne kadar sürdü?

-2010 yılında Nobel Ödülünün Grafen’e 
verilmesiyle birlikte sahip olduğu sıradışı özellikler 
ilgimizi son derece çekti. Sonrasında ise keşfedilen 
bu teknolojiyi ülkemizde yerel olarak üretme ve 
potansiyel uygulamaları üzerinde çalışma isteği 
duyduk. Bu amaçla 2011 yılı itibariyle şirketimizi 
kurduk ve aldığımız projelerle çalışmalarımıza 
başladık. 2 yıl içerisinde grafen üreticisi-satıcısı 
konumuna geldik ve hâlâ uygulamaları üzerinde 
Ar-Ge sürecimiz devam ediyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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-Grafeni neden üretiyorsunuz ve ilk ürününüzü 
ne zaman piyasaya sundunuz? Üretim sürecinize 
ilişkin bilgi verir misiniz? Ürün nasıl kullanıma 
uygun hale getiriliyor?

-Grafenin olağanüstü elektriksel ve kimyasal 
özellikleri bizi bu konuda çalışmaya itti denilebilir. 
Mikroçiplerin grafen kullanımı sayesinde oldukça 
küçülmesi, elektrik iletkenliği ve şeffaflığının 
touchscreen teknolojisinde bu kadar önemli bir 
yere sahip olması motivasyon kaynaklarımızdan 
bazıları. 
İlk ürünümüzü ise 2013 yılında piyasaya sunduk. 
Şirketimiz adına Grafen ve Karbon Nanotüp üretimi 
için özel bir üretim methodu geliştirdik. Patenti 
tamamen bize ait olan bu üretim yöntemiyle, 
üretilmiş olan grafen, kullanıma hazır olarak elde 
ediliyor.

-Kimler müşteriniz oldu?

-AR-GE hizmeti sunan ve savunma sanayiinde 
hizmet veren pek çok kuruluş bu zamana kadar 
müşterimiz oldu.

-Ürettiğiniz grafeni ihraç etme gibi bir durum söz 
konusu mu?

-Şirketimizin kurulduğu günden bu yana öncelikli 
hedeflerinden biri, Türkiye’de bu teknoloji 
ürününün kullanımını yaygın hala getirmek ve 
lokal ihtiyacı karşılamaktır. Sonrasında ise kendi 
imkânlarımız ile imal ettiğimiz tamamı yerel olan 
grafenin diğer alıcı ülkelere ihraç edilmesini 
hedefledik. Bu zamana kadar da çeşitli ülkelere 
ihracatımız oldu.

- Şimdiye kadar ne kadar üretim 
gerçekleştirdiniz? Bir destek veya teşvik ihtiyacı 
beklentiniz var mı? Başka firmaların da benzer 
üretimi yapmasını önerir misiniz?

-Grafen kullanımı yaygınlaştıkça ve yeni kullanım 
alanları keşfedildikçe bu ürüne olan talep hızla 
artıyor. Biz Nanografi şirketi olarak bu talepleri 
karşılamakta bu zamana kadar yeterli olduk 
diyebiliriz. Üretim için herhangi bir desteğe 
ihtiyaç duymamamıza rağmen grafenin değişik 

uygulamalarının tasarlanması için gerekli Ar-
Ge süreci ve ekipman odaklı destek taleplerimiz 
oldu. Diğer firmalar için ise nacizane, grafen 
üretiminden çok grafenin kullanım alanlarına 
yoğunlaşmalarını öneririz. Teknolojinin en 
önemli kısmı olan ürünün endüstriye aktarılması 
noktasında yapılacak Ar-Ge çalışmalarının ülkemiz 
adına daha iyi olacağını düşünüyoruz. Halihazırda 
biz ve bizim gibi pek çok teknoloji firması da bu 
amaçla faaliyet gösteriyor.

-Bu ürünün Türkiye’de üretilmesi nelerin önünü 
açacak, Türkiye’ye ne gibi avantajlar getirecek?

-Grafen üretimi ve kullanımı, Türkiye’deki 
nanoteknoloji uygulamalarını doğrudan 
etkileyecek. Özellikle inşaat, havacılık ve 
elektronik sektörlerinde olumlu etkileri olacak. 
Muhtelif endüstrilerde grafen kullanımının 
sağlanması günlük hayatta kullandığımız birçok 
ürünü kökten değiştirecek. Örneğin grafen, yapı 
malzemelerine eklenerek daha dayanıklı binalar 
yapılabilir. Grafenin üstün mekanik ve hafiflik 
özellikleri sayesinde daha dayanıklı ve hafif uçaklar 
yapılabililir, cep telefonundan televizyonlara 
birçok elektronik cihazda kullanılabilir. Esnek 
dokunmatik ekranlar gibi üstün optik cihazlar, 
daha hızlı elektronik cihazlar, elektronik kâğıtlar, 
katlanabilir telefonlar, gelişmiş bataryalar ve yakıt 
pilleri grafen kullanımıyla hayatımıza daha ucuz ve 
kolay girebilir.
 
Anlaşıldığı üzere grafenin sanayideki potansiyeli 
oldukça yüksek. Bu teknolojinin ülkemizde 
geliştirilmesi teknolojik ve endüstriyel 
rekabet açısından Türkiye’ye büyük katkı 
sağlayacak ve önemli bir istihdam kaynağı 
olacak. Türkiye’de grafen üretiminde 
kullanılan önemli grafit kaynakları 
mevcut durumda. Geliştirilecek 
projelerle bu kaynakların 
kullanılması sağlanıp 
ülkemizde henüz gelişme 
aşamasında olan elektronik 
ve havacılık sektörlerinde 
büyük atılımlar olması 
planlanıyor.

-Grafenin çevreye zararları da tartışılıyor. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?

-Şu ana kadar yapılan araştırmalarda doğaya 
bırakılan grafen maddelerin kararlılıklarını 
sürekli korudukları tespit edildi. Özellikle 
suya karışan grafen malzemenin herhangi bir 

bozulmaya uğramadan çok süre dayanabileceğini 
göstermekte. Ayrıca bazı bilim adamları 
tarafından insan vücudu için toksik madde 
olduğu düşünülüyor. Ancak bu konuda yapılan 
araştırmalar sürmekte ve her geçen gün grafen 
hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Grafenin 
doğaya karşı zararlarının tespit edilmesi 
halinde ise aynı hızla uygun çözüm yollarının 
geliştirileceğini düşünmekteyiz. 
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