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Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Bayındır:

Küresel sorunlara etkili çözüm 
getirmesi beklenen nanoteknoloji, 
2025’te devrim yapacak

Nanoteknoloji 21. yüzyılın en önemli 
ekonomik, politik ve teknolojik itici gücü 
olacağını vurgulayan Bayındır, Türkiye’nin 
de bu teknolojinin öneminin farkında olduğu 
ve bu değişimi yakalamak için gereken mücadeleyi vermeye çalıştığından söz edip yapılan 
yatırımların dikkate değer seviyede olduğuna dikkat çekti. 

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Malzeme Bilimleri ve 
Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Bayındır da “Dosya” sayfalarımıza katkı verdi. 
Nanoteknolojinin 21. yüzyılın en önemli ekonomik, politik ve teknolojik itici gücü olduğunu belirten 
Bayındır, bu alanda öne geçmek isteyen ülkelerin büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi. Birçok 
farklı üründe nanoteknolojiden yararlanıldığı ve yüksek katma değerli ürünlerin firmalara ciddi 
kazançlar sağladığına işaret eden Bayındır, “Henüz nanoteknoloji beklenen etkiyi yaratmamış olsa 
da, geleceğin teknolojisinin nanoteknoloji olduğu düşünülebilir” dedi.
Bayındır, çoğunlukla araştırma aşamasında ya da araştırılmayı bekleyen küresel sorunlara 
etkili çözüm getirmesi beklenen nanoteknolojinin, 2025’te devrim yapacağı öngörüsünü, şu anki 
araştırmaların meyvelerini o zaman vermesi ve ürüne dönüştürebilinmesine denk geliyor olmasına 
bağladı.
“Kanserin çözümü ve enerji sorunlarına yenilenebilir enerji kaynaklarıyla etkili çözümlerin 
getirilmesinin bu teknolojiyle sağlanacak olması bile nanoteknolojinin ne kadar önemli ve yatırım 
yapılması gereken bir yarış olduğunu gösteriyor” diyen Bayındır, özellikle gelişmiş ülkelerin yüksek 
miktarlı bütçeler ayırdığı, kadrolar oluşturduğu, araştırma merkezleri açıp onların endüstri ile 
işbirliğini sağladığını anlattı. 
Türkiye’nin de bu teknolojinin öneminin farkında olduğu ve bu değişimi yakalamak için gereken 
mücadeleyi vermeye çalıştığından söz eden Bayındır, Türkiye’de yapılan yatırımların dikkate değer 
seviyede olduğunun altını çizdi.
Yapılan tüm yatırımların Türkiye’nin nanoteknoloji yarışını önde götürmesi için yeterli olmadığını 
vurgulayan Bayındır, “Daha fazla bütçelerle, daha fazla araştırmacılarla bu iş daha iyi seviyelere 
getirilebilir. Özellikle 2005’ten sonra yapılan yatırımlar son birkaç yıldır hız kesmeye başladı. 
Teknolojinin dünyada süratle ilerlediğini düşünürsek bu yavaşlamaların dikkate alınması ve 
eski hıza ve hatta daha da ötesine ulaşılması gerekiyor. Sadece Çin’de nanoteknoloji alanında 
1 milyondan fazla araştırmacı bulunuyor. Türkiye’nin dünya pazarında söz sahibi olması ve iyi 
bir konuma gelmesi için araştırma koşulları daha da cazip bir hale getirilmesi gerekebilir” 
değerlendirmesinde bulundu.
Son yıllarda nanoteknoloji alanında verilen araştırma ve burs bazlı teşviklerin sayısının arttığını 
ancak bu teşviklerin hâlâ yeterli olmadığını kaydeden Bayındır, bazı gelişmiş ülkelerde özel 
sektörün nanoteknoloji araştırmaları için ayırdığı bütçenin devletin bütçesi ile yarışır hale geldiğine 
dikkat çekti.
Nanoteknoloji alanında yapılacak araştırmaların oldukça maliyetli olduğunun kabul edildiğini 
anımsatan Bayındır, “Ancak, bu alanda yapılan araştırmaların sonunda elde edilecek bilginin, bu 
bilgi ve tecrübeler kullanılarak geliştirilecek yeni ve yararlı ürünlerin toplum, firma ve ülkelere 
getirebileceği yarar ve kazanç düşünüldüğünde, nanoteknoloji yüksek maliyetli olsa da pahalı 
olarak düşünülmez” ifadesini kullandı. 
“Yakın bir gelecekte ülkelerin gücü ve itibarının belirlenmesinde önemli bir etken olacak ve 
nispeten yeni bir araştırma alanı olduğu için yeterli parasal kaynağı ayırmaya istekli tüm ülkelere 
aynı fırsatı sunacaktır” diyen Bayındır, 2006’da Türkiye’nin ilk ulusal merkezi olarak kurulan 
UNAM’ın bölgenin en başarılı nanoteknoloji merkezi haline geldiğini aktardı. 
Bayındır’ın verdiği bilgiye göre, 375 araştırmacının çalıştığı, 55 Milyon TL’nin üzerinde bütçeye 
sahip çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma projesinin yürütüldüğü UNAM’da araştırmacılar 
tarafından kurulan 13 şirket faaliyet gösteriyor. Çalışma alanları çoğunlukla nanoteknolojide 
kullanılan cihazların geliştirilmesi üzerine olan şirketlerin geliştirdikleri cihazları farklı ülkelere 
sattıklarını bildiren Bayındır, önümüzdeki yıllarda şirket ve patent sayısını hızla arttıracaklarını ve 
daha fazla ürünü piyasaya çıkarmayı öngördüklerini açıkladı. 
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- Nanoteknolojiyi nasıl tanımlayabiliriz 
ve bu teknoloji, hangi ihtiyaçtan doğdu? 
Nanoteknoloji neden önemli?

- Nanoteknoloji maddenin atomik, moleküler 
düzeyde kontrolü ile üstün özelliklere 
sahip madde ve cihazların geliştirilmesidir. 
Interdisipliner bir alan olan nanoteknoloji, fizik, 
kimya, biyoloji, elektronik, tıp, tekstil, gıda, 
çevre ve benzeri bilimleri kapsıyor. Doğada 
gerçekleşen biyolojik olaylar nano boyutta 
gerçekleşiyor. Bu olayları anlamak, incelemek 
ve benzeri yapay sistemler oluşturmak için 
nanoteknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Nanoteknoloji 
21. yüzyılın en önemli ekonomik, politik ve 
teknolojik itici gücüdür. Üstün özelliklere sahip 
nano malzeme ve sistemlerin üretimi ile her 
anlamda bir adım öne geçmek isteyen ülkeler, 
bu alana çok büyük yatırımlarda bulunuyor. 
Nanoteknoloji marketinde ki gelişme bu 
alandaki bilimsel gelişmelerle hızla artıyor.

-Bu alandaki ilk çalışmalar ne zaman ortaya 
çıktı? Dünyada nanoteknoloji alanında 
yürütülen önemli, büyük proje ve çalışmalar 
ile yaşanan gelişmeler konusunda bilgi verir 
misiniz? 

-Nobel bilim adamı Richard Feyman 
nanoteknolojinin fikir babasıdır denebilir. Yaptığı 
bir konuşmada nanoteknolojinin önemine ve 
nanoteknoloji kullanılarak yapılabileceklere 
dikkat çekmiştir. Bu konuşmasından sonra bilim 
insanları nanoteknoloji alanında araştırmalarını 
hızlandırdılar. Bu alandaki şu ana kadar bilinen, 
en çok ses getiren çalışmalar, kuantum nano 
parçacıklar, karbon nano tüpler ve 2 boyutlu 
malzemeler üzerine oldu. Bu malzemeler nano 
boyutlarda olup, üstün iletkenlik, mekanik 
dayanım, ısıl dayanım ve benzeri üstün özellikler 
gösteriyor. 

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

-Nanobilim ve Nanoteknoloji, insanlık olarak 

sahip olduğumuz bilgi birikimimizi geliştirecek, 
hayata bakışımızı değiştirecek veya yeniden 
tanımlamamızı sağlayacak potansiyele sahip 
keşfedilmeyi bekleyen yeni bir alanı insanlığın 
kullanımına açıyor. Sanayi devrimi ve bilgisayar/
internet devrimi, toplumları, hayat tarzlarını 
nasıl derinden etkilediyse, nanoteknoloji ve 
nanobilim alanlarında yapılan çalışmaların da 
öncül devrimler gibi toplumların bilgi birikimleri 
ve refah seviyelerinde ciddi sıçramalar 
yaratması, yaşam biçimlerini etkilemesi 
öngörülüyor. Aslında, yapılan çalışmaların 
bir kısmı hayatlarımıza olumlu olarak etkisini 
göstermeye, ileri teknoloji ürünler firma ve 
ülkelere ciddi kazançlar olarak geri dönmeye 

başladı. Su tutmaz ve kırışmaz tekstil ürünleri, 
hafif ve dayanıklı malzemelerden yapılan 
raket gibi spor gereçleri, kendini temizleyen 
boyalar, antibakteriyel bandajlar, yeni nesil 
kozmetik ürünleri gibi birçok farklı üründe 
nanoteknolojiden yararlanıyor ve yüksek katma 
değerli ürünler firmalara ciddi kazançlar 
sağlıyor. Ayrıca savunma, uzay ve havacılık, 
enerji gibi kritik alanlarda nanoteknoloji 
temelli ürünler geliştiriliyor. Böylesine büyük 
bir potansiyel, doğal olarak ülke, firma, eğitim 
ve araştırma kurumlarının ilgi alanına girip 
nanoteknolojiye olan farkındalığın ve yapılan 
yatırımın giderek artmasına sebep oluyor.

-Bugün dünyada bu alana hangi ülkeler, 
hangi oranda yatırım yapıyor? Küresel 
nanoteknoloji pazarının büyüklüğü, önemi ve 
geleceğine ilişkin öngörüler nelerdir?

-Dünya çapında pek çok ülke 2000’li yılların 
başlarında nanoteknoloji üzerine girişim 
programlarını başlattı, gerekli yol haritalarını 
belirledi. Nanoteknolojinin yeni bir “Sanayi 
devrimi” olarak kabul ediliyor oluşu, devletlerin 
yapmış olduğu yatırımları da doğrudan etkiliyor. 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sadece 
2013’te 1.8 Milyar Dolar, Japonya 2006 ile 2010 
tarihleri arasında toplam 2.8 Milyar Dolar, 
Fransa 2009 ile 2014 tarihleri arasında toplam 
3 Milyar Dolar ve Çin 2011 yılında net olarak 
2.25 Milyar Dolar, nanoteknoloji araştırmaları 
üzerine yatırım yaptı. Yatırım yapılan 
meblağların bu denli yüksek oluşu, ülkelerin 
teknoloji alanında bir yarış içerisine girmiş 
olduğunu gösteriyor. Henüz nanoteknoloji 
beklenen etkiyi yaratmamış olsa da, 
geleceğin teknolojisinin nanoteknoloji olduğu 
düşünülebilir.

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

-Nanoteknolojinin enerjiden sağlığa, gıdadan 
çevreye kadar tüm alanlarda etkili olması 
bekleniyor. Nanoteknoloji üzerine yapılan 
yatırımlar yeni olduğu için (2000’li yıllardan 
itibaren) şu an nanoteknolojinin potansiyel 
bir şekilde uygulanmasından söz edilemez. 
Buna rağmen LED ışıklarından, güneş pillerine 
kadar, insan genetiğinin detaylı incelenmesi 
ve bazı kritik hastalıklara çözüm bulunması 
dahil birçok konuda kayda değer ilerlemeler 
kaydedilmiş durumda. Fakat nanoteknolojinin 
sahip olduğu şu an yapılmış olanlardan çok 
daha fazla. Nanoteknolojinin küresel sorunlara 
çözüm getireceği gibi konular çoğunlukla 
araştırma aşamasında ya da araştırılmayı 
bekliyor. Nanoteknolojinin 2025’te devrim 
yapacağı öngörüsü ise şu anki araştırmaların 
meyvelerini o zamanlarda vermesi ve ürüne 
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dönüştürebilinmesinin o zamanlara denk geliyor 
olmasıdır.

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

-Nanoteknoloji; katalizör, atık su arıtımı, 
membran teknolojisi, tekstil, boya, medikal, 
tıbbi görüntüleme, hastalık teşhis, tedavi, 
ilaç, gıda, savunma sanayi, elektronik, enerji, 
çevresel çalışmalar, biyolojik ve kimyasal 
sensörler gibi pek çok alanda uygulanabiliyor. 
Nanoteknoloji ile üretilen malzemeler, 
boyutlarından kaynaklanan ve makro boyuttaki 
eşdeğerleriyle elde edilemeyecek karakteristik 
özelliklere sahip bulunuyor. Örneğin; 
nanoparçacıklar çok küçük boyutlarından 
dolayı yüksek yüzey alanına sahiptirler. Bu da 
nanoparçacıkların; katalizör, ilaç taşınabilirlik, 
atık malzeme soğurabilme ve sensör 
özelliklerini arttırıyor ve onları, biraz önce söz 
ettiğim gibi adı geçen alanlarda avantajlı ve 

tercih edilir kılıyor. Ayrıca, nanomalzemelerin 
ısısal, mekanik, elektronik iletkenlik, 
kimyasal ve optik özellikleri, makro ölçekteki 
eşdeğerlerine göre farklı olabilmektedir ve 
bu da nano malzemelerin uygulanabileceği 
alanları genişletiyor. Nanoboyuta inildikçe 
malzemelerin özgün özellikleri daha baskın 
oluyor. Nanobaşlıklı membranlar endüstriyel 
ayırma proseslerinde ve sudaki toksik 
maddelerin filtrelenmesi için oldukça önemli 
bir gelişme. Polimer malzemeler, plastik 
endüstrinin temelini oluşturuyor. Polimerlerin 
özelliklerinin çeşitlendirilmesiyle fonksiyonel 
kaplama, medikal malzeme, fiber, tekstil 
ürünleri ve esnek malzemeler üretilebiliyor. 
Polimerlerin ısısal, mekanik dayanıklılık, 
iletkenlik gibi özelliklerinin değiştirilmesi; 
metal veya karbon tabanlı nanomalzemelerle 
kompozit haline getirilmesiyle ve polimer 
nanofiber üretimiyle mümkün. Nanoteknoloji; 
tıp, medikal ve biyoteknoloji bilimleriyle de 
ortak noktada kesişiyor. Kanser teşhis, tümör 

görüntüleme ve tedavisinde polimer, altın, 
silika gibi nanoparçacıklarla ilgili birçok 
çalışma yapılıyor ve yapılan canlı dışı deneyler 
oldukça önemli sonuçlar gösterdi. Hedeflenmiş 
dokuya kontrollü ilaç salınımı için nanoboyutta 
ve biyolojik olarak fonksiyonlaştırılmış 
malzemelere olan ihtiyaç, nanoteknolojinin 
farmakolojide de uygulanmasının önemine 
işaret ediyor. Patojenik bakteri, virüs teşhisi, 
kardiyolojik analiz, gen analizi, kan şekeri ve 
daha birçok kan ve idrar içeriği analizleri için 
hızlı, hassas, seçici, düşük maliyetli, kolay 
yöntemlere ve cihazlara olan ihtiyaç halen 
devam edip son yıllarda daha da artıyor. Bu 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çip ve kâğıt 
tabanlı sistemler, dijital cihazlar önem kazandı 
ve çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak 
bu sistemlerin hücre, DNA, proteinlere olan 
uygulanabilirliği, verimliliği ve hassasiyetinin 
artırılmasına yönelik daha fazla çalışma 
yapılması gerekiyor ve bu da nanomalzemelerin 
daha fazla kullanılmasının önemini vurguluyo.

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

-Nanoteknolojinin 2025’li yıllar itibariyle 
küresel sorunlara etkili çözümler getirmesi 
bekleniyor. Ve hatta yeni çözümler getirmekle 
kalmayacak aynı zamanda mevcut teknolojileri 
de daha verimli hale getirecek. Kanserin 
çözümü ve enerji sorunlarına yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla etkili çözümlerin getirilmesinin 
bu teknolojiyle sağlanacak olması bile 
nanoteknolojinin ne kadar önemli ve yatırım 
yapılması gereken bir yarış olduğunu gösteriyor.

Nanoteknolojinin diğer önceki teknoloji 
devrimlerinden farkı, önem ve potansiyelinin 
hemen hemen tüm dünya ülkeleri tarafından 
görülmesidir. Bunun için özellikle gelişmiş 
ülkeler yüksek miktarlı bütçeler ayırıyor, 
kadrolar oluşturuyor, araştırma merkezleri 
açıyor ve onların endüstri ile işbirliğini sağlıyor. 

Sonuç olarak Türkiye de özellikle gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler gibi bu teknolojinin 
öneminin farkında ve bu değişimi yakalamak 
için gereken mücadeleyi vermeye çalışıyor. 
Bu bakımdan Türkiye’de yapılan yatırımlar, 
dikkate değer seviyede. Yeni nanoteknoloji 
merkezlerinin açılması, yurtdışındaki Türk 
ve yabancı bilim insanlarının Türkiye’yi tercih 
etmesi ve bu teknolojiden elde edilmeye 
başlanan küçük gelirler bunu gösteriyor.
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Fakat tüm bu yatırımlar Türkiye’nin 
nanoteknoloji yarışını önde götürmesi için 
yeterli değil. Daha fazla bütçelerle, daha fazla 
araştırmacılarla bu iş daha iyi seviyelere 
getirilebilir. Özellikle 2005’ten  sonra yapılan 
yatırımlar son birkaç yıldır hız kesmeye başladı. 
Teknolojinin dünyada süratle ilerlediğini 
düşünürsek bu yavaşlamaların dikkate alınması 
ve eski hıza ve hatta daha da ötesine ulaşılması 
gerekiyor. Sadece Çin’de nanoteknoloji alanında 
1 milyondan fazla araştırmacı bulunuyor. 
Türkiye’nin dünya pazarında söz sahibi olması ve  
iyi bir konuma gelmesi için araştırma koşulları 
daha da cazip bir hale getirilmesi gerekebilir.

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

-Ülkemizde son yıllarda nanoteknoloji alanında 
verilen araştırma ve burs bazlı teşviklerin 
sayısı hızla arttı. Ancak, bu teşvikler hâlâ yeterli 
olmuyor. Bu amaçla, teşvik miktarını arttırmak 
önem taşıyor. Ayrıca, sanayide yapılacak olan 
nanoteknoloji temelli üretime dayalı yatırımlar 
da nanoteknolojinin gelişmesinde önem 
kazanıyor.

-Nanoteknoloji sayesinde bugün bize 
çok ilginç gelen ama gelecekte olabileceğini 
düşündüğünüz şeyler var mı?

-Aslında nanoteknoloji şimdiden bilimkurgu 
kitaplarını çağrıştıran gelişmeler ile hayatımıza 
girmeye başladı bile. Örneğin,  düz duvara 
tırmanmanızı sağlayan eldivenlerin ilk 
prototipleri laboratuarlarda geliştirildi. Geko 
kertenkelelerini duymuş olabilirsiniz. Bu 
kertenkelenin ayaklarında milyonlarca nanofiber 
bulunuyor ve bunların yüzeyle sağladığı son 
derece kuvvetli etkileşimle kertenkele düz 
duvara tırmanabiliyor. Araştırmacılar polimer 
nanofiber yüzeyler üreterek bu mekanizmayı 
taklit ediyor. Bu tip gelişmelerin git gide 
hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. 
Hastalıklarının teşhisini nefesten yapabilecek 
yapay burunların geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar var. Köpekler, akciğer kanseri 

hastaların kokusunun sağlıklı insandan farklı 
olduğunu ayırt edebiliyor, bunu ve diğer birçok 
hastalığın teşhis ve izlemesini yapabilecek 
cihazların geliştirilmesi üzerine biz de UNAM 
laboratuarlarında çalışıyoruz. Feynmann’ın 
1959’da yaptığı ünlü konuşması “There is plenty 
of room at the bottom” gerçek oluyor. Küçük 
boyutlarda gelişim için çok yer var.

-Nanomalzemeler nasıl elde edilir? Nano 
parçalar zararlı mıdır?

-Nanomalzemeler, yukarıdan aşağıya doğru 
üretim ve aşağıdan yukarıya doğru üretim olmak 
üzere iki farklı ana yöntemle elde ediliyor. 
Yukarıdan aşağıya doğru üretimde; makroskopik 
yapların mekanik kuvvetle, kimyasal olarak veya 
ısı uygulayarak nanoboyutlara küçültülmesiyle 
işlevsel nanomalzemeler elde edilir. 
Nanoteller, nanofiberler, nanotüpler bu yolla 
üretilebilmektedir. Aşağıdan yukarıya üretimde 
ise; atom, moleküllerden veya monomer 
adı verilen ham maddelerden başlayarak 
kimyasal tepkime ile veya fiziksel bağlama 
yöntemiyle moleküller bir araya getirilir ve 
işlevsel nanoboyutlu metal, polimer yapılar 
oluşturulabilir. Örneğin, metal nanoparçacıklar 
genellikle çekirdek büyütme denilen yöntemle 
sentezlenebiliyor. Bu yöntemde, metal tuzları 
çeşitli ajanlarla indirgenerek metal atomu 
haline getirilir ve indirgenmiş metal atomlarının 
biraraya gelmesi sonucu nanoparçacıklar 
oluşur. Polimer, yarı-iletken ve metallerden 
olmak üzere çeşitli nanoparçacıklar üretiliyor. 
Ancak, pek çoğunun uygulanmasına yönelik 
sorunların başında onların biyo-çözünür, biyo-
uyumlu olmaması ve toksik olması yer alır. 
Nanoparçacıkların birçoğu ile onları hücrelere 
ve dokulara göndererek hastalık teşhisi, tedavi, 
tıbbi görüntüleme, biyolojik sensör, ilaç salınımı; 
ayrıca tekstil, gıda ve çevresel çalışmalarda 
uygulanabileceği konusunda araştırmalar 
yapılıyor. Biyoçözünür, doğada da bulunan 
polimerlerden yapılan nanoparçacıkların 
insan vücudu ve çevreyle daha biyo-uyumlu 
ve zararsız olduğu biliniyor. Ancak, metal ve 
yarıiletken nanoparçacıklar, biyo-bozunur 
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olmadığından işlevlerini gerçekleştirdikten 
sonra kandan süzülerek böbrekten atılmaları 
gerekir. Dokularda ve doğada nanoparçacıkların 
birikimlerinin zararlı olduğu ve ekolojik dengeyi 
bozacağı belirtiliyor.

- 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?

-Avrupa’da verilen eğitim sistemi içerisinde 
direkt bir nanoteknoloji dersinden söz etmek 
doğru mudur bilemiyorum. Ancak, Avrupa 
ya da Amerika’da nanoteknoloji enstitüleri 
sayesinde, öğrenciler ilkokul mertebesinde 
bilgilendirilmeye başlıyor. Bu amaçla, çeşitli 
karikatür ya da dergiler ile daha çok küçük 
yaşlarda öğrencilere ulaşmış oluyorlar. 
Öğrencilere verilen nanoteknoloji içerikli bilim 
projeleri ile ise nanoteknoloji sevdirilip pratikte 

anlaşılır hale getiriliyor. Ülkemizde başta 
Bilkent Üniversitesi, Sabancı, KOÇ ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) olmak üzere pek 
çok üniversitede nanoteknoloji kapsamında 
araştırmalar yapılıyor ve uluslararası düzeyde 
çalışmalar yayınlanıyor. Nanoteknoloji tek 
bir disiplinin ilgi alanında olmadığı için farklı 
bölümlerden araştırmacıların yer aldığını 
görüyoruz. Bununla beraber lisansüstü düzeyde 
nanoteknoloji eğitimi veriliyor. Örneğin, Bilkent 
Üniversitesi Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi 
üzerine, ODTÜ ise Mikro ve Nanoteknoloji 
üzerine lisansüstü eğitim programları 
başlattı benzer programların sayısı diğer 
üniversitelerimizde de hızla artıyor.

-Özel sektörün bu alana gösterdiği ilgi ve 
yaptığı yatırıma ilişkin bilgi verebilir misiniz?

-Bazı gelişmiş ülkelerde özel sektörün 
nanoteknoloji araştırmaları için ayırdığı bütçe, 
devletin bütçesi ile yarışır hale gelmiş. Diğer 
ülkelerde ise nanoteknoloji araştırmaları, çok 
büyük oranda devletin yatırımları ve desteği ile 
sürdürülüyor. Ancak özel sektör, nanoteknoloji 
temelli ürünlerin yüksek getiri potansiyelinin 
farkına vardı ve bu nedenle, gerek araştırma 
kurumları ve üniversiteler ile çeşitli işbirliği 
antlaşmalarıyla dolaylı olarak, gerekse de kendi 
araştırma-geliştirme (Ar-Ge) birimlerini kurarak 
doğrudan yatırımlarını arttırıyor.

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

-İşlevsel yüzey teknolojileri, grafen tabanlı 
teknolojiler, işlevsel nano parçacıklar ve 
nano algılayıcılar gibi alanlardaki çalışmalar, 
ülkemizde hızla devam ediyor. Hedeflenmiş ilaç 
salınımı, doku büyütme ve hastalık tanısı için 
biyo-algılayıcı teknolojilerinin ise sağlık alanında 
kullanılmasına çalışılıyor.

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

-Bilimsel araştırmaların çoğunda olduğu 
gibi nanoteknoloji alanında yapılacak 
araştırma faaliyetleri de oldukça maliyetli. 
Nanoteknoloji araştırmalar yapmaya uygun 
altyapının ciddi maliyetinin yanında bu 
altyapının bakım maliyetleri de yüksek. Ayrıca 
bu altyapıyı kullanma kabiliyetine sahip 
nitelikli araştırmacıların istihdam maliyeti de 
hesaba katılmalı. Bu nedenle nanoteknoloji 
alanında yapılacak araştırmalar oldukça 
maliyetli olarak kabul edilir. Ancak, bu alanda 
yapılan araştırmaların sonunda elde edilecek 
bilginin, bu bilgi ve tecrübeler kullanılarak 
geliştirilecek yeni ve yararlı ürünlerin toplum, 
firma ve ülkelere getirebileceği yarar ve kazanç 
düşünüldüğünde, nanoteknoloji yüksek maliyetli 
olsa da pahalı olarak düşünülmez. 

Giderek bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen 
insan uygarlığında, ülke ve toplumların geri 
kalmaması, refah seviyelerini arttırabilmesi ve 
uygar dünyada eşit söz hakkına sahip olması için 
bilimsel faaliyetlerde kendini gösterebilmesi, 
tüketici pozisyonundan üretici pozisyonuna 
geçmesi gerekiyor. Bu nedenle nanoteknoloji 
elbette yakın bir gelecekte ülkelerin gücü ve 
itibarının belirlenmesinde önemli bir etken 
olacak ve nispeten yeni bir araştırma alanı 
olduğu için yeterli parasal kaynağı ayırmaya 
istekli tüm ülkelere aynı fırsatı sunacaktır. 

- Merkeziniz ne zaman kuruldu? Amaç 
vehedefiniz neydi, ne tür çalışmalar ve 
ne kadar yatırım yapıldı? Kaç çalışanınız 
bulunuyor? Merkezinin oluşum süreci ve 
yaptığı/yapacağı çalışmaların kapsamı 
hakkında bilgi verir misiniz?  Merkezin amacı 
ve çalışma modeli nasıl kurgulandı?Bu alanda 
ne gibi Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlarda 
bulundunuz? Yurtdışı projeleri ve hedefleriniz 
nelerdir?

-2006 yılında Kalkınma Bakanlığı desteği 

ve Prof. Dr. Salim Çıracı’nın 
önderliğinde, ülkemizin ilk 
ulusal merkezi olarak kurulan 
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezi (UNAM) kısa süre 
içerisinde bölgenin en başarılı 
nanoteknoloji merkezi haline 
geldi. UNAM olarak hedefimiz, 
bilim ve teknolojinin sınırlarında 
araştırmalar yapmak; 
geliştirdiğimiz ileri teknolojilerle 
sanayi ürünlerimizin uluslararası 
pazarlarda rekabet gücünü 
artırmak; ülkemizin ihtiyacı 
olan nanoteknoloji ve nanobilim 
alanlarında uzmanlaşmış insan 
gücünü yetiştirmek ve sahip 
olduğumuz cihaz altyapısını her 
gün her saat çalışır vaziyette 
araştırmacıların hizmetine 
sunmaktır. 

375 civarında araştırmacının 
çalıştığı merkezimizde, 55 Milyon 
TL’nin üzerinde bütçeye sahip 
çok sayıda ulusal ve uluslararası 
araştırma projesi yürütülüyor. 
Araştırmalarımızın çıktıları 
saygın uluslararası dergilerde yayınlanıyor, 
ekonomik değere sahip çalışmaların patentleri 
alınıyor. Bunlara ek olarak endüstri ile birlikte 
yürüttüğümüz ortak projeler sayesinde yeni 
teknolojilerin doğuşuna da öncülük edip 
bu sayede UNAM olarak birçok patent ve 
kuluçka şirketin doğmasına da imza atmış 
bulunuyoruz. Sürekli gelişmekte olan altyapımız 
şu anda ülkemiz ve bölge ülkelerinden 800’ün 
üzerinde araştırmacı tarafından aktif olarak 
kullanılıyor. Bunun yanında Malzeme Bilimi ve 
Nanoteknoloji programımız gelişen kapsamı ve 
artan öğrenci sayısı ile nanoteknoloji alanında 
en ileri derecede donanımlı araştırmacıların 
yetişmesine büyük katkıda bulunuyor. 

Kurulum sürecini tamamlamış olan 
merkezimiz, önümüzdeki yıllarda sağlıklı bir 
şekilde büyüyerek nanoteknoloji ve malzeme 

biliminde dünya çapında başarılarıyla tanınan 
ulusal bir merkez olmayı hedefliyor.

-Bilkent Ulusal Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezi (UNAM) olarak bugüne kadar hangi 
nanoteknoloji ürünlerini geliştirdiniz? 
Merkezin tescil edilen ulusal ve uluslararası 
toplam kaç patenti bulunuyor?Önümüzdeki 
yıllara ilişkin şirket öngörüleriniz nelerdir?

-UNAM araştırmacıları tarafından kurulmuş 
13 şirket faaliyet gösteriyor. Şirketlerimizin 
çalışma alanları çoğunlukla nanoteknolojide 
kullanılan cihazların geliştirilmesi üzerinedir. 
Geliştirilen bu cihazlar dünyanın farklı 
ülkelerine satıldı. Önümüzdeki yıllarda şirket ve 
patent sayısını hızla arttırmayı, dolayısıyla daha 
fazla ürünü piyasaya çıkarmayı öngörüyoruz.  
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