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İTÜ Nano Bilim ve Nano Mühendislik ABD 
Başkanı Prof. Dr. Levent Trabzon: 

Mutlaka yeni politika ve 
stratejilerle bu konudaki 
çalışmalar yönlendirilmeli ve 
hızlandırılmalı 

Son yıllarda fikir-ürün zaman 
sürecinin indiğine işaret eden Trabzon, 2025 yılı veya sonrasında olası nanoteknoloji 
devriminin içinde bulunulan durumu değiştireceğini bildirdi. Önümüzdeki 100 yıl nano-
teknoloji yılı olacağına dikkat çekip buna yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirmenin çok önemli 
olduğunu, Türkiye’de yeterli seviyede kritik insan gücünün oluşmadığını, yaklaşık 2 bin bilim 
insanın bu konuda çalıştığını, ancak potansiyel olduğunu belirten Trabzon, bunu yönlendirecek 
strateji ve süreçler geliştirilmesini önerdi

“Dosya” sayfalarımız kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nano Bilim ve Nano 
Mühendislik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Trabzon ile görüştük. 5 binin üzerinde 
nanaoteknoloji kullanılan ürün olduğunu, bu miktarın hızla artarak devam edeceğini söyleyen 
Prof. Dr. Trabzon, nanoteknoloji kullanılarak çok daha üstün nitelikli özelliklere sahip ürünlerin 
üretilebileceğini belirtirken bunun katma değeri yüksek ürünlerin oluşturulması, dolayısıyla 
ekonomik olarak yüksek gelir elde edilmesini mümkün kılacağı belirtti.  
Trabzon, her alanda kullanılma potansiyeline sahip nanoteknoloji ürünlerinin Türkiye’de 
yaygın olarak boya ve tekstil; dünyada ise, elektronik, gıda, spor, kimya ve metal gibi sektörde 
kullanıldığına değindi. Son 10 yılda devletin politikaları doğrultusunda üniversite ve araştırma 
kurumlarına dünya ile paralel şekilde nano-üretim ve nano-teknoloji konularına yönelik ciddi 
yatırımlar yapıldığını aktaran Trabzon, “Yeterli düzeyde olmasa bile, bir gelişim söz konusu, 
dünya ölçeğinde baktığımızda ülkemizin bu konuda oluşturduğu kütle ve davranış, kritik seviyeye 
ulaşmamıştır. Bunun daha yüksek bir ivme ile ilerlemesi için politikaların geliştirilmesi gerekiyor” 
dedi.
“Nanoteknoloji bir fırsat alanı, gerekli insan kaynağı ve altyapıyı oluşturduğunuz ölçüde dünyanın 
en ileri bölgelerinde olmadan da, rahatlıkla ürün oluşturabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz” 
vurgusunda bulunan Trabzon, “Gerçekte teknoloji, nanoteknoloji ile demokratik bir yapıya 
kavuştu. Yani bir ülkenin tekeli veya yapısına bağlı olmadan, gerekli zaman/enerji/çalışmayı 
ortaya koyduğunuzda özgün ve yenilikçi ürünleri ülkenizde de rahatlıkla geliştirip, dünyada 
öncü olabilirsiniz. Burada en önemli nokta, insan kaynağının oluşturulması/geliştirilmesi ve 
sürekliliğinin sağlanmasıdır” diye konuştu.
20 yüzyıl biterken birçok inovasyon geliştirildiğini ancak yenilerinin bulunması noktasında bir 
tıkanıklık oluştuğunu kaydeden Trabzon, bu yüzden dünyada verimliliğin son 10 yıl içinde yüzde 
1,33 düştüğüne işaret edip bunun nanoteknoloji temelli ürünleri realizasyonu ile artırılabilineceğini 
bildirdi. Son zamanlarda fikir-ürün zaman sürecinin 10 yıl veya daha az bir süreye indiğine dikkat 
çeken Trabzon, 2025 yılı veya sonrasında olası nanoteknoloji devriminin içinde bulunulan durumu 
değiştireceğinin altını çizdi. 
Türkiye’nin şimdi global ölçekte söz sahibi olmadığını ancak olabileceğini, nanoteknolojinin 
öncelikli alan olarak belirtildiğini anımsatan Trabzon, yeni politika ve stratejiler ile bu konudaki 
çalışmaların yönlendirilmesi ve hızlandırılması gerektiğini vurguladı. 
Ülkemizde özellikle kimya, makine ve tekstil konularında yerleşik alanlar bulunduğunu öncelikli 
olarak bu alanlarda olmak üzere nanoteknoloji çalışmaları yapılabileceğini ifade eden Trabzon, 
2004 – 2014 yıllar arasında ciddi yararlar elde edildiğini söyledi. Trabzon, gerekli olan Ar-Ge ihtiyaç 
algılama ve kültürünün belli açılardan oluştuğunu, özellikle savunma gibi bazı sektörlerin bu 
konuda lider ve öncü rol oynadığını ancak “yeterli ve sürdürülebilir” bir Ar-Ge kültürünün yeterince 
oluşmadığı, Ar-Ge’ye ulusal bütçeden ayrılan miktar halen olması gereken düzeyin altında 
olduğuna da işaret etti. 

“Önümüzdeki 100 yıl nano-teknoloji yılı olacak. Buna yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme bu 
alanda ülkemizin ivmelenmesi açısından çok önemli” diyen Trabzon, Türkiye’de yeterli seviyede 
kritik insan gücünün oluşmadığını, yaklaşık 2 bin bilim insanın bu konu üzerinde çalıştığını, ancak 
potansiyel olduğunu belirtip “Bunu yönlendirecek strateji ve süreçler geliştirilmeli. Temel bir alanın 
ön plana çıkmasından çok, farklı alanlarda global çalışmalara eşdeğer birçok proje yürütülüyor. Bu 
kapsamda oluşturulan altyapı ve üniversitelerimizin kullanımını artıracak, hatta yabancı uyruklu 
bilim insanlarının ülkemizde çalışma imkânlarını oluşturacak (kolay, hızlı ve avantajlı) süreçlerin 
geliştirilmesi gerekir. Böylece, ulusal insan kaynağımızın üstünde bir kapasite oluşturulması ile 
öncü ve lider bir konumda olmak için gerekli ivme daha kolay elde edilebilir” değerlendirmesinde 
bulundu.
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İTÜ Nano Bilim ve Nano Mühendislik programının, 5 yıllık genç bir program olduğunu ve 150’den 
fazla öğretim üyesinin bu konusunda çalışma yaptığını anlatan Trabzon, 60’dan fazla lisans 
üstü veya doktora programına kayıtlı öğrencileri bulunduğunu, 36 mezun verdiklerini, farklı 
projelerinden 10’un üzerinde patent başvuru oldu ve/veya başvuru aşamasında olduğunu açıkladı. 

- Nanoteknolojiyinasıl tanımlayabiliriz 
ve bu teknoloji, hangi ihtiyaçtan doğdu? 
Nanoteknoloji neden önemli?

-1 nm (nanometre) 1 mm2’in 1 milyonda biri. 
Teknolojik olarak boyutsal açıdan nanoteknoloji 
tanımlanıyor; 1 – 100 nm arası boyuttaki 
bir değişiklik ile herhangi bir sistemin veya 
malzemenin özelliğini değiştirebilmek 
nanoteknoloji kapsamındadır. 1980’lerin 
ortasında atomların birer birer manipülasyonu 
ile nanoteknoloji evresinin başladığı kabul 
ediliyor. 2000’da ABD’de yapılan nanoteknoloji 
alanının Ar-Ge kapsamında desteklenmesine 
yönelik Clinton tarafından başlatılan insiyatif, bu 
alanın global kapsamda devletlerin her alanda 
stratejilerine girdi. 

Tarihte nanoteknoloji camlarda (renklendirme 
için) veya Şam kılıcı gibi teknik uygulamalarda 
kullanıldı. Fakat modern zamanda atom 
seviyesinde kontrollü üretim ve manipülasyon 
tarihteki kullanımlarından farklılık oluşturuyor. 

Malzemelerin ve bunların kullanıldığı 
sistemlerin daha üstün kimyasal/mekanik/
fiziksel/optik/termal gibi özellikler kazanmasına 
yönelik olarak nanoteknoloji önem kazanmış, 
temelde bir ihtiyaç olarak değil, yapılabilirlik 
(atom seviyesinde) oluştuğu için teknolojik 
sorunlar/ihtiyaçlar bu yaklaşımın kullanılması 
ile çözülmeye çalışılmıştır. 

Şimdi 5 binin üzerinde kullanageldiğimiz 
nanaoteknoloji kullanımının olduğu ürün 
mevcut. Bu miktar yüksek hızla artarak devam 
edecek.

- Ülkeler, üniversiteler ve firmalar 
nanoteknolojiye neden ilgi gösteriyor? 
Hayatımıza etkileri ve yararları neler, 
hayatımızı nasıl değiştirecek?

-Nanoteknoloji kullanılarak çok daha üstün 
nitelikli özelliklere sahip ürünlerin üretilmesi 
mümkün. Bu durum katma değeri yüksek 
ürünlerin oluşturulması, dolayısıyla ekonomik 

olarak yüksek gelir elde edilmesini mümkün 
kılacak. Ayrıca, yeni teknolojinin askeri 
uygulamaları ile savunma sektöründe ileri bir 
duruma gelinmesi olasılığı çok yüksek.  

- Nanoteknoloji dünya ve Türkiye’de 
öncelikle hangi alan, sektör ve sanayi 
dallarında kullanılıyor? 

-Nanoteknoloji her alanda kullanılma 
potansiyeline sahip, fakat ülkemizde ürün 
olarak piyasada bulunabilen ürünler yaygın 
olarak boya ve tekstil sektöründe görülüyor. 
Dünyada, elektronik, gıda, spor, kimya, metal 
gibi aslında her sektörde kullanımın olduğunu 
görebiliyoruz. 

- Nanoteknolojininkullanıldığı alanlar, 
tercih nedenleri ve sağladığı yararlara 
ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Sağlık, savunma ve elektronik alanlarında 
nanoteknolojinin kullanımı, ciddi miktarda 
iş verimliliğini, insan ömrünü, hastalıklar 
ile mücadeleyi ve savunma gücünüzü klasik 
yöntemler ile yapılamayacak şekilde artırıyor. 
Entegre devre kapsamında son 10 yıldır 
nanoteknoloji üretim yöntemleri ile elde edilen 
bilgisayar/elektronik ürünler hayatımızda ne 
kadar farklılık oluşturduğu görülüyor. Benzer 
şekilde nano-teknoloji kullanılarak elde edilen 
sistemler ile kanser teşhisi 5 yıl öncesinde 
belirlenecek, bu şekilde kanser ile tedavi yüzde 
100’e yakın başarı elde edilebilecek. Bu örnekler 
çok sayıda artırılabilinir.

- 2025’te bir “nanoteknoloji 
devrimi” olacağı öngörülüyor. Türkiye 
bu değişimi yakalayabilir mi? Türkiye 
nanoteknolojinin öneminin farkında mı? 
NanoteknolojideTürkiye’nin konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Dünya pazarındaki 
yeri ve konumu nedir? 

-Son 10 yılda devletin politikaları 
doğrultusunda üniversitelere ve araştırma 

kurumlarına dünya ile paralel şekilde nano-
üretim ve nano-teknoloji konularına yönelik 
ciddi yatırımlar yapılıyor.  Bu kapsamda bir 
kapasite oluşturulmak isteniyor, bu durum 
olumlu sonuçlar gösteriyor. Ancak bunun 
sadece Ar-Ge kurumlarında oluşması yeterli 
değil, aynı şekilde sanayi/endüstri alanında 
direkt uygulama veya ön çalışmalar yapılmalı. 
Yeterli düzeyde olmasa bile, bir gelişim söz 
konusu, dünya ölçeğinde baktığımızda ülkemizin 
bu konuda oluşturduğu kütle ve davranış, 
kritik seviyeye ulaşmamıştır. Bunun daha 
yüksek bir ivme ile ilerlemesi için politikaların 
geliştirilmesi gerekiyor.

Nanoteknoloji bir fırsat alanı, gerekli insan 
kaynağı ve altyapıyı oluşturduğunuz ölçüde 
dünyanın en ileri bölgelerinde olmadan da, 
rahatlıkla ürün oluşturabilme kabiliyetine sahip 
olabilirsiniz. Gerçekte, teknoloji nanoteknoloji 
ile demokratik bir yapıya kavuşmuştur, 
yani bir ülkenin tekeline veya yapısına bağlı 
olmadan, gerekli zaman/enerji/çalışmayı ortaya 
koyduğunuzda özgün ve yenilikçi ürünleri 

ülkemizde de rahatlıkla geliştirip, dünyada 
öncü olunabilir. Burada en önemli nokta, insan 
kaynağının oluşturulması/geliştirilmesi ve 
sürekliliğinin sağlanmasıdır.

20 yüzyıl biterken birçok inovasyon bulundu, 
yenilerinin bulunması noktasında bir tıkanıklık 
oluştu. Bu yüzden dünyada verimlilik son 10 yıl 
içinde yüzde 1,33 düştü, bu durum nanoteknoloji 
temelli ürünleri realizasyonu ile artırılabilinir. 
Son zamanlarda fikir-ürün zaman sürecinin 10 
yıl veya daha az bir süreye indiği düşünülürse, 
2025 yılında veya sonrasında olası nanoteknoloji 
devriminin içinde bulunulan durumu 
değiştireceği söylenebilir. 2014 yılında piyasada 
bulunan nanoteknolojik ürünlerin sayısı yeterli 
değil, bu sayının milyonlarca olması ile beklenen 
gelişmeler gerçeklenebilir.

Nanoteknoloji “destructivecreation” 
karakteristiğine sahip, eski yaklaşımları ortadan 
kaldırarak, yeni yepyeni bir teknoloji oluşturma 
kabiliyeti sunuyor. Aslında, ülkemizin, üretim 
ekonomisinden inovasyon-yenilikçi ekonomiye 
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geçişi için gerekli olacak kuantum zıplamasına 
imkan verebilecek bir teknoloji. Şu zamanda 
ülkemiz global ölçekte söz sahibi değildir, fakat 
olunabilir!

- Ülkemizdeki bu alandaki ilk çalışmalar 
ne zaman yapıldı? Türkiye’deki nanoteknoloji 
uygulamalarına ilişkin örnekler verir misiniz?

-İlk ticari ürün “DyoNano Diyor” başlığı 
ile çıkan gazete ilanları (2005) ile duyuruldu, 
bununla beraber ülkemizde takım elbiseye, 
halıya ve perdelere nanoteknolojinin 
uygulamasını söyleyebiliriz.

- Türkiye’de nanoteknoloji, 
öncelikli amaçlar arasında yer alıyor 
mu? Nanoteknolojininülkemizin 
geleceğindeki önemikonusundaki görüş ve 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

-Ülkemizde nanoteknoloji öncelikli alan 
olarak belirtilmiştir, mutlaka yeni politikalar 
ve stratejiler ile bu konudaki çalışmaların 
yönlendirilmesi ve hızlandırılması gerekiyor.

- Türkiye’de nanoteknolojinin gelişmesi 
için avantaj ve dezavantajları sıralayabilir 
misiniz?

-Ülkemizde gelişmiş bir üretim teknolojisi 
bulunuyor, özellikle kimya, makine ve tekstil 
konularında yerleşik alanlar mevcut. Öncelikli 
olarak bu alanlarda olmak üzere nanoteknoloji 
çalışmaları yapılabilir. Temel nokta, 
nanoteknolojinin özelliğinden dolayı her alanda 
Ar-Ge çalışması, uygulama noktasında bazı 
öncelikli alanlar ile ülke gerçekleri ve önemlilik 
açısından öncü konuların belirlenmesinin 
gerekliliğidir. Bunun yanında, nanoteknolojinin 
ön plana alınması ve bu konunun politika 
geliştirilmesine paralel, her zaman gündemde 
tutulması önem taşıyor.

- Nanomalzemeler nasıl elde edilir? 
Nano parçalar zararlı mıdır?

-Üretim farklı yöntemler kullanılabilinir, 
“cleanroom” temiz-oda alanları bu konuda çok 
önemli bir üretim alanı olarak söylenebilir. 
Toz halindeki nano parçalar gerekli önlem 
alınmazsa sağlığa zararlı olduğu konusunda 
çalışmalar bulunuyor. Temiz odaların maliyeti 

yüksek, özel üretim süreçleri kullanılıyor. 
Ülkemizde, 5000 m2’den fazla temiz oda 
ortamı oluşmuş, bunlar en az sınıf-1000 
seviyesinde veya daha iyisi. Bir intel-çipinin 
üretimini, 3 milyar dolar gibi bir yatırımla  
gerçekleştirebilirsiniz. Farklı üretim yöntemleri 
ile nano-teknolojinin ürün haline getirilmesi 
için alternatif yaklaşımlar var. Bu yüzden daha 
düşük yatırım miktarları ile nanoteknoloji 
kullanılması sonucunda beklenmeyen faydalı 
özelliklerin eldesi mümkün. Sol-gel, örnek 
olarak, ölçeklenebilir ve nano-partiküllerin 
eldesini sağlayabilen üretim süreçleri ile 
nano-özellikli sistemlerin üretilmesi mümkün. 
Zaten bu yüzden nanoteknoloji tekelleşme 
gerektirmeyen global rekabete açık innovasyon 
kabiliyeti ve insan-kaynağının füzyonu ile 
rahatlıkla öncü olunabilinecek bir alandır.

- Nanoteknolojinin Türkiye’de kritik ve 
stratejik bir sektör olabilmesi için, devlete, 
üniversitelere ve özel sektöre ne gibi 
sorumluluklar düşüyor? Konunun önündeki 
en önemli engel nedir? Devletin bu alana 
ilişkin bir destek ve teşviki var mı? Destek 
ve teşvik için ne gibi yasal düzenlemeler 
yapılmalı?

-Ülkemizde son on yıldır teknoloji ve Ar-Ge 
kapsamında olan kapasitenin artırılması ve 
çeşitliliğin sağlanması açısından çok farklı 
destek/fonlama enstrümanları geliştirildi. 

2004 – 2014 yıllar arasında 
bunu açıkça görüyoruz, 
çok ciddi yararlar elde 
edildi. Bu konuda gerekli 
olan Ar-Ge ihtiyaç algılama 
ve kültürü belli açılardan 
oluştu, özellikle bazı 
sektörlerde (savunma gibi) 
bu konuda lider ve öncü 
rol oynanıyor. Fakat yeterli 
ve sürdürülebilir bir Ar-Ge 
kültürü yeterince oluşmadı. 
Ar-Ge ulusal bütçeden 
ayrılan miktar halen olması 
gereken düzeyin altında. 
G. Kore 2020 yılında GSMH 
yüzde 5 oranında Ar-Ge 
harcamalarına bütçe 
ayıracak, ayrıca global 
düzeyde öncü Ar-Ge firmaları cirolarının yüzde 
15’ine kadar Ar-Ge çalışmalarına aktarıyor, 
hatta bunun içinde ana üretim işlevlerinin 
dışındaki alanlarda da yaparak, bir anlamda 
gelecekte oluşacak olası risklerini azaltıyor. 
Ayrıca, insan kaynağı açısından bakıldığında 
üniversite ve Ar-Ge kurum/birimlerinde 
mevzuata bağlı süreçler, kolaylaştırılmalı ve 
teşvik odaklı olarak revize edilmeli. Ar-Ge 
öğretim üyesi tanımlaması ile üniversitelerde 
yoğunlukla Ar-Ge yapan kişi sayısı hem 
nitelik hem de nicelik olarak artırılmalı. Ar-
Ge konusunda çalışması olası olan üstün 
nitelikli kişilerin bu konuda çalışmasında 
teşvik edici unsurların zenginleştirilmesi 
(özlük hakları açısından) ile alternatif kariyer 
planlarına benzer bir rota çizebileceği bir 
süreç oluşturulmalı. İnsan kaynağı açısından 
bakıldığında, bu alanda çalışacak birinin “niye 
Ar-Ge çalışanı” olması sorusuna tatmin edici 
ve anlamlı yanıtlar bulması, bu kapsamda 
gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir. 
Üniversitelerin belli kriterler kapsamında 
Ar-Ge konusunda özelleşmesi ve Ar-Ge 
üniversitesi karakteristiği odağında ayrıcalıklar 
ve sorumluluklar tanımlanarak oluşturulmalı. 
Yapılan Ar-Ge’nin süregelen bir firma dışında 
yapılabilmesine olanak tanıyan TEYDEP gibi 
bazı destekler, akademisyen ve/veya ticari 
bir kapsam/iş tanımı gibi oluşumu içinde 
olmayan kişilerin kurduğu firmalar açısından 
düzenlenmeli. Buna benzer bir düzenleme hibe 
bazında öğrencilere yönelik yapıldı yararları 
oldu.

- İngiltere’de nanoteknolojinin 
ilkokullarda ders olarak okutulduğu 
belirtiliyor. Türkiye’de ise lisans 
seviyesindeki nanoteknoloji var. Bu eğitimin 
de Avrupa’daki benzer eğitimin gerisinde 
kaldığı ifade ediliyor. Ülkemizde bu 
alanda eğitim veren üniversitelerden söz 
eder misiniz? Türkiye’de bu alana, hangi 
üniversiteler nasıl bir katkı veriyor?

-Nanoteknoloji farklı bilim ve mühendislik 
alanlarının kesitinde bulunarak, sadece bir bilim 
veya mühendislik alanı ile tanımlamak mümkün 
değil. Nanoteknoloji, melez bir karakterde 
farklı bölümlerin örtüşmelerinin sağlanması 
ile bir eğitim formasyonuna katılması gerekli. 
Genel olarak nanoteknoloji eğitimi örnekleri 
incelendiğinde lisans seviyesinde nanoteknoloji 
eğitimi ders-demeti olarak yandal, kol, veya 
opsiyon şeklinde lisans eğitimine entegre edildi, 
nanoteknolojihibrit bir yapıda bölümlerarası 
karakteristiği dikkate alınarak yüksek lisans 
ve doktora eğitimi çerçevesinde veriliyor. 
Nanoteknoloji konusunu baz alan lisans 
programları tercih edilmiyor. Bu yüzden 
nanoteknoloji, lisans üstü eğitim seviyesinde 
kişilerin iyi bir lisans eğitimine dayanarak 
alması gereklidir.

İlkokullarda bu konuda farkındalık eğitimleri 
yapılabilir, fakat bunun dönem boyunca 
nanoteknoloji odağında ders olarak verilmesi 
yerine, bilimsel yaklaşımı hatta merakı artıracak 
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şekilde verilmesi uygun olabilir. Bu dersin içinde 
belli bir süre nano-teknolojiden söz edilebilir. 
Temelde, bu tip bir eğitim toplumun geneline 
de yayılacak şekilde oluşturulmalı. Çünkü 
önümüzdeki 100 yıl nano-teknoloji yılı olacak. 
Buna yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme 
bu alanda ülkemizin ivmelenmesi açısından çok 
önemli.

- Ülkemiz nanoteknoloji çalışmalarında 
hangi alanlarda öne çıkıyor? Nanoteknoloji 
alanında çalışan bilim adamları ve 
araştırmacılarımızı sayı ve nitelik açısından 
değerlendirir misiniz? 

-Daha önce de belirttiğim gibi yeterli 
seviyede kritik insan gücü oluşmadı, 2 bin 
civarında bir bilim-insanı bu konu üzerinde 
çalışıyor, fakat potansiyel var. Bunu 
yönlendirecek strateji ve süreçler geliştirilmeli. 
Temel bir alanın ön plana çıkmasından çok, 
farklı alanlarda global çalışmalara eşdeğer 
birçok proje yürütülüyor. Bu kapsamda 
oluşturulan altyapı ve üniversitelerimizin 
kullanımını artıracak, hatta yabancı uyruklu 
bilim insanlarının ülkemizde çalışma 
imkânlarını oluşturacak (kolay, hızlı ve avantajlı) 
süreçlerin geliştirilmesi gerekir. Böylece, 
ulusal insan kaynağımızın üstünde bir kapasite 
oluşturulması ile öncü ve lider bir konumda 
olmak için gerekli ivme daha kolay elde 
edilebilir.

- Nanoteknoloji alanında bilimsel 
araştırma yapmak pahalı mı? Yakın gelecekte 
bir ülkenin nanoteknoloji seviyesi o ülkenin 
gücü olabilecek denilebilir mi?

-Belirttiğim gibi bazı alanlarda nanoteknoloji 
Ar-Ge’si yapmak pahalı olmasına karşın, birçok 
farklı alanlarda ölçeklenebilir nanoteknoloji 
tabanlı ürün geliştirmek kolay ve ucuz olabilir. 
Yeni bir bilgi ve katma değer olduğu ve aynı 
zamanda birçok alana uygulanabilir olması 
dolayısıyla ülkenin gelişmişliği konusunda bir 
indeks olarak nanoteknoloji kazanımları ortaya 
çıkabilir.

- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nano 
Bilim ve Nano Mühendislik Ana Bilim Dalı ne 
zaman kuruldu? Amaç ve hedefiniz neydi, ne 

tür çalışmalar ve ne kadar yatırım yapıldı? 
Bu alanda ne gibi Ar-Ge çalışmaları ve 
yatırımlarda bulundunuz? Yurtdışı projeleri 
ve hedefleriniz nelerdir? Bugüne kadar hangi 
nanoteknoloji ürünlerini geliştirdiniz? Tescil 
edilen ulusal ve uluslararası toplam kaç 
patenti bulunuyor? Önümüzdeki yıllara ilişkin 
şirket öngörüleriniz nelerdir?

-Nano-bilim ve Nano-mühendislik programı, 
5 yıllık genç bir program. İTÜ bünyesinde 
150’den fazla öğretim üyesi nano-bilim ve/veya 
nano-mühendislik konusunda çalışma yapıyor. 
Bu program, bir arayüz olarak disiplinler-
arası karakteristiğini oluşacak şekilde 
gerçekleştirildi. Üniversite içerisinde bulunan 
farklı Ar-Ge laboratuarları ile entegre bir yapı 
sergileyerek, eğitim devam ediyor. Program 
ITUnano Ar-Ge merkezi ile entegre bir şekilde 
öğrencilerin Ar-Ge yapması sağlanıyor. 60’dan 
fazla lisans üstü veya doktora programımıza 
kayıtlı öğrencimiz var, son beş yıl içerisinde 36 
mezun verildi. Programdaki öğretim üyelerin 
farklı projelerinden 10’un üzerinde patent 
başvuru oldu ve/veya başvuru aşamasında. 
Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesini 
sağlayarak insan kaynağının bu alanda hem 
akademik hem de endüstriyel odaklı gelişmesi, 
tezlerinde geliştirdikleri bilgi ve teknolojinin var 
olan destek entsrümanlarının kullanılmasıyla 
şirketleşip nanoteknoloji ürünlerin 
oluşturulmasını amaçlıyoruz. 

- Nanoteknoloji konusunda Türkiye, 
altyapı, üniversitelerdeki akademik 
ve teknolojik bilgi ile belli projeleri 
gerçekleştirmek için yeterli sermayeye 
sahip mi? Mevcut duruma ilişkin genel bir 

değerlendirme yapabilir misiniz?

-Özel bazı girişimler var, bunun 
olgunlaşması gerekiyor. Son 10 yıldır bu 
anlamda bir işbirliği, beraber Ar-Ge geliştirme 
ve arayüz oluşturmak için bir süreç yaşandı. 
Birçok konuda nanoteknolojin kullanılması 
için gerekli sermaye bulunabilir. Önemli 
olan, odak teknolojinin ölçeklenebilir ve etki 
projeksiyonunun gerçekçi olmasıdır. Bununla 
beraber, ilgili şirketler risk alabilecek yapıya 
sahip olmalı. Daha önce de belirttiğim gibi bazı 
konularda gelinen nokta açısında yeni bir süreç 
gelişimi gerekir, buna yönelik yeni düzenleme 
ve çeşitlendirmeler yapılmalı. Örnek olarak 
teknokentlerin var olan yapısının bu kapsamda 
bir değişim geçirmesi gereklidir.

- Bu alandaki üniversite-sanayi işbirliği 
yeterli mi? Herhangi bir üniversite ile 
işbirliğiniz söz konusu mu? Bu işbirliğinin 
katma değer sağlayabilmesi için neler 
yapılması gerekiyor?

-Daha önce söylediklerime ek olarak, son 
yıllarda Teknoloji Transfer Ofisleri kurulması 
sağlanarak üniversite-sanayi işbirliği bir format 
kapsamında ele alınması sağlandı. Bu olumlu 
bir adım. Kurulu sanayi yapısı ile oluşacak Ar-
Ge ortaklaşmasının yanında asıl önemli olan 
girişimciliği ve innovasyonu öne alan sadece Ar-
Ge ile iştigal eden yeni firmaların yenilikçi Ar-Ge 
faaliyetleri desteklemeye yönelik mevzuatın yeni 
bir düzenleme ile güncellenmesi son derece 
öncelikli bir konudur.  
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