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Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü 
Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş:  

Nanoteknolojiye yapılacak 
yatırımlar, ülkelerin ekonomik 
gücünü yansıtabilecek bir 
parametre olacak

Türkiye’nin bu alanda henüz önemli bir pay edinemediğini ancak umut vaat ettiğine dikkat 
çeken Denkbaş, Hacettepe’de nanotıp uygulamalarının öncelik kazandığını belirtti. Denkbaş, 
2015’te dünyada bu alana yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğünü söyledi.  

“Dosya” sayfalarımıza Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(HÜNİTEK) Direktörü Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş da katkı verdi. 

Fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerle tıp ve mühendislik disiplinlerinin ortak çalışmalarını 
kapsayan nanoteknolojiye olan ilginin olağanüstü arttığı ve çok önemli gelişmeler yaşandığını 
anlatan Prof. Dr. Denkbaş, dünya çapında bu alanda gerçekleştirilen en önemli proje gruplarından 
birinin tıp ve sağlık bilimleri, erken teşhis ve tedavi çalışmaları olduğuna dikkat çekti. 
Bilişim teknolojileri ve enerji alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler olduğu, nanoteknoloji 
sayesinde bu gelişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığını belirten Denkbaş, “Nanoteknoloji, 
hayatımıza birçok ‘daha’yı getiriyor, yani daha hızlı, daha iletken, daha hafif, daha dayanıklı, daha 
ekonomik, daha şeffaf, daha temiz, daha parlak-daha mat, daha ergonomik ve daha sayılamayacak 
çoklukta üstün performans” dedi.
Pek çok ülkenin nanoteknolojiye önemli yatırımlar yaptığını bildiren Denkbaş dünya genelinde 
bu yatırım tutarının 2015 için yaklaşık 100 milyar dolar dolayında olmasının öngörüldüğünü, 
önümüzdeki yıllarda söz konusu yatırımların hızla artarak devam etmesinin beklendiğini kaydetti.
Nanoteknoloji alanının geliştirme süreçlerinde yaşanan ve yaşanması beklenen en önemli 
sorunların başında ortaya çıkan/çıkabilecek nanoboyutlu kirlilik ve bunların oluşturacağı toksik (ya 
da zehirlilik) etki olduğuna işaret eden Denkbaş, gerek insan sağlığı ve gerekse çevreye yansıyacak 
olumsuzluklarla ilgili “nanokorku” olarak adlandırılan bir kavramın ortaya çıktığını söyledi. 
Dünyada enerji, sağlık, savunma, elektronik-bilişim teknolojileri ve çevre uygulamalarının 
öncelikli alt alanlar olarak başı çektiğini anımsatan Denkbaş, Türkiye’de de özellikle güneş enerjisi 
sistemleri, savunma sanayi uygulamaları ve sağlık teknolojilerinde nanoteknolojiyle ilgili yoğun 
çalışma ve yatırımlar yapıldığını belirtti.
“Nanoteknoloji ile ilgili kırılma noktası görünümündeki değişim ve devamında yaşanacak olan 
hızlı gelişme döneminin yaklaşık olarak 2025 yılına karşılık geleceği bekleniyor” diyen Denkbaş, 
Türkiye’nin bu alanda dünya genelinde henüz önemli bir pay edinemediğini ancak söz konusu 
girişim ve yatırımların geri dönüşleriyle umut vaat ettiğini vurguladı.
Oluşturulan Ar-Ge merkezleri, sunulan yatırım ve faaliyetler ile üniversite, kurum-kuruluşlarda 
yetişen araştırmacı ve çalışanların Türkiye’nin nanoteknoloji alanında yapabileceği hamlelerle ilgili 
en büyük avantajları olduğunu ifade eden Denkbaş, bu alandaki ilerlemelerinin önündeki engel ya 
da eksiklikleri ise, altyapı ve birikimlerin yetersizliği; üretilen teknolojilerin sanayiye aktarılmasında 
yaşanan zorluklar ve geliştirilen prototiplerin seri üretimi ile ticarileşmesi konusundaki otorite ve 
regülasyon eksiklikleri şeklinde sıraladı.

Nanoteknoloji uygulamaları alanında Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların daha çok malzeme/
yapı malzemeleri, kimyasallar, tekstil endüstrisi, otomotiv, polimer kompozit ve kaplama 
malzemeleri üzerine yoğunlaştığını aktaran Denkbaş, “Günümüzde nanoteknoloji alanında 
ülkemizde faaliyet gösteren bilim insanı ve araştırmacı sayısının binin çok üzerinde olduğu, 100’ün 
üzerinde küçüklü büyüklü firma olduğu ve 20’nin üzerinde Ar-Ge merkezinin mevcut olduğu tahmin 
ediliyor. Burada sözü edilen tüm insan kaynakları ve altyapı donanım varlığının büyük bir kısmının 
dünya standartlarında olduğunu söylemek yanlış olmaz” diye konuştu.

Ülkelerin nanoteknoloji alanına yapacakları yatırımların büyüklüğünün ekonomik açıdan ülkelerin 
gücünü kolaylıkla yansıtabilecek bir parametre olacağına vurgu yapan Denkbaş, Hacettepe 
Üniversitesi’nde açılan 2007’den bu yana gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktora programından 
200’e yakın öğrencinin eğitim aldığını bildirdi. 
Üniversitede özellikle nanoteknolojinin tıp ve sağlık bilimlerinde uygulamalarını içeren “Nanotıp” 
uygulamalarının öncelik kazandığına değinen Denkbaş,  bunun temel nedeninin Hacettepe’nin 
tıp ve sağlık bilimlerindeki üstün başarısı ve öncü kimliği olduğunun altını çizdi. Hacettepe’de 
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başta değişik kanser türleri ve diğer hastalıklarla ilgili teşhis ve tedavi ile ilgili olarak sistemler 
geliştirildiğini anlatan Denkbaş, bu sistemlerin bazılarının teknokent aracılığıyla doğrudan 
endüstriye aktarıldığını söyledi. 
Hacettepe Teknokent bünyesinde kurulan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi’nde 
(HT-TTM) gerçekleştirilen araştırma çıktılarının ilgili sanayi kuruluşlarına aktarmak ya da tam 
tersine kendilerine başvuruda bulunan sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına çözüm ortakları bulmak 
üzere her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Denkbaş, ayrıca geçen yıl kurulan “Hacettepe 
Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi -HÜNİTEK” bünyesinde de özellikle 
mikro-nanoteknolojiler alanında karakterizasayon çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

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

-Nanoteknoloji aslında bir ölçek teknolojisidir 
ve nanoteknoloji ile ilgili olarak birçok 
değişik tanımlama yapılmış olmakla beraber 
dünyanın her yerinde kabul gören tanımlardan 
biri Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
yer alan Ulusal Nanoteknoloji İnsiyatifi 
(National Nanotechnology Initiative-NNI) 
tarafından geliştirilen tanımdır. Bu tanıma 
göre nanoteknoloji; yeni uygulamalar için 
malzemelerin 1-100 nm (1 nm metrenin 
milyarda biri büyüklüğünde olan bir büyüklük) 
aralığında özelliklerinin anlaşılması, kontrol 
edilmesini sağlayan ve bu büyüklük ölçeğinde 
maddelerin tüm görüntüleme, ölçüm, 
modelleme ve manüplasyon işlemlerinin 
tamamını kapsayan bir teknolojidir. 
Nanoteknoloji; fizik, kimya, biyoloji gibi temel 
bilimler ile tıp ve mühendislik disiplinlerinin 
ortak alan çalışmalarını kapsıyor. Ölçek 
teknolojisi olması itibarıyla nanoteknoloji, 
özellikle teknolojik gelişmelere paralel olarak 
ulaşılan detay ve ayrıntıların her geçen gün 
gelişmesi ihtiyacından doğdu. Öte yandan bilim 
insanlarının maddelerin nanoteknoloji tanımında 
yer alan 1-100 nm aralığında büyüklüğe 
sahip olmaları durumunda fizikokimyasal 
özelliklerinin değiştiği ve bambaşka maddeler 
haline geldiklerini keşfetmelerinden sonra bu 
ölçek teknolojisine olan ilgi olağanüstü arttı ve 
nanoteknoloji alanında çok önemli gelişmeler 
hızla yaşandı. Söz konusu gelişmeler sayesinde 
çok sayıda değişik sektör ve alanda teknolojik 
anlamda çok önemli gelişmeler yaşanması 
mümkün oldu ve olmaya devam ediyor.

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

-Nanoteknolojide başlangıç noktası olarak 
hemen hemen tüm otoritelerin ve ilgili bilim 
insanlarının hemfikir olduğu konu Amerikalı bir 
fizikçi olan Richard Feynman’ın 29 Aralık 1959 
tarihinde Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde 
yaptığı bir konuşmada kurduğu cümle oldu. 
Bu cümle, yani “There is plenty of room at 
the bottom” cümlesi, tüm dünyaya dipte, 
derinliklerde çok hoş şeyler olduğunu duyurdu. 
Böylece nanoteknoloji alanında ilk adımların 
atıldığı kabul gördü. Nanoteknolojinin bu 
başlangıcından sonra teknolojik anlamda 
yaşanan gelişmeler, özellikle 1980’li 
yılların ortasında geliştirilen taramalı 
tünellemeli (scanning tunelling 
microscope-STM) ve atomik kuvvet 
mikroskobu (atomic force microscope-
AFM gibi) uç mikroskoplar (probe 
microscopes) sayesinde doğrudan 
nanoölçekte incelemelerin yapılması 
mümkün oldu. Nanoteknoloji alanında 
diğer önemli gelişme ise nanoölçekte 
gerçekleştirilebilen fabrikasyon 
işlemlerinde yaşandı. Tüm bu 
gelişmeler sayesinde çok değişik sektör 
ve alanda nanoteknoloji uygulamaları 
gerçekleştirildi.

(Görsel 1). Bunlara örnek olarak; tekstil 
ve dokuma (yüzeyi işlenmiş tekstil 
ürünleri, akıllı elbiseler), enerji (yakıt 
hücreleri, güneş pilleri, bataryalar, 
kapasitörler), kozmetik uygulamaları 

(güneş koruyucuları, dudak kremleri, deri 
kremleri, diş macunları), gıda ve içecekler 
(paketleme malzemeleri,depolama sensörleri, 
katkı maddeleri, meyve suyu katkıları), ev 
eşyaları (ütülere seramik kaplama, koku 
vericilere katalizör, cam, seramik, zemin 
ve pencere temizleme malzemeleri), spor 
malzemeleri (kayak malzemeleri, gözlük 
buğulanmasını önleyici malzemeler, tekne ve 
botlarda kirlilik önleyici ajanlar, tenis raketi 
ve toplarına güçlendirme işlemleri), otomotiv 
endüstrisi (hafif yapı malzemeleri, boya-
kaplama malzemeleri, katalizörler, sensörler), 
kimya endüstrisi (boyalar için dolgu maddesi, 
nanokompozit bazlı kaplama, kâğıt emprenye 
işlemleri, yapıştırıcılar, manyetik akışkanlar), 
mühendislik uygulamaları (makine ve diğer 
aletler için koruyucu kaplamalar, antibloklama 
kaplamaları, plastik parçalara dayanım 
arttırıcı kaplamalar, yağsız dişli uygulamaları) 
elektronik endüstrisi (veri bellekleri, displayler, 
lazer diyotlar, cam fiberler, optik anahtarlar, 
filtreler, iletken ve antistatikkaplamalar), yapı 
endüstrisi (yapı malzemeleri, ısı izolasyonları, 
yanma geciktiriciler, yüzeyi fonksiyonel yapı 
malzemeleri, muhtelif kaplamalar, zemin 
döşeme malzemeleri), biyonanoteknoloji 
(ilaç taşıyıcı sistemler, aktif ajanlar, kontrast 
ajanlar, hızlı tıbbi testler, protez ve implantlar, 
antimikrobiyal ajanlar ve kaplamalar, kanser 

tedavi ajanları) gibi alanlarda yaşanan yenilik ve 
uygulamalar sıralanabilir. 

Öte yandan dünya çapında nanoteknoloji 
alanındaki en önemli proje gruplarından biri 
tıp ve sağlık bilimlerinde gerçekleştirilen 
nanoteknolojik yaklaşımlara dayalı erken teşhis 
ve tedavi çalışmaları oldu. Bu çalışmalardan 
en yoğun olanı başta kanser olmak üzere 
pek çok hastalığın temel çözümü olacak olan 
nanodiyagnostikler ile erken dönem teşhis 
ve ardından tedavinin gerçekleştirilmesinde 
kullanılacak olan nanotaşıyıcıların 
geliştirilmesidir. Bir diğer önemli alan 
ise bilişim teknolojileri ve enerji alanıdır. 
Birbirine bağlı bu iki alanda son yıllarda çok 
önemli gelişmeler oluyor ve nanoteknoloji 
sayesinde bu gelişmeler baş döndürücü bir 
hızla yaşanıyor. Özellikle bilişim sektöründe 
bellek artırımları, hızlı düşünebilen sistemler, 
otomasyon teknolojileri ile akıllı sistemlerin 
beraberinde gelişmesi, dünyanın globalleşmesi 
(adeta küçülmesi), ulaşılabilirlik gibi daha 
birçok gelişme çok kısa sürede gerçekleşip 
güncelleniyor.

Görsel 1. Günümüzde kullanıma girmiş olan 
değişik nanoteknoloji bazlı ürünler (Photo by 
David Hawxhurst-Woodrow Wilson International 
Center for Scholars.)
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-Ülkeler, üniversiteler ve firmalar 
nanoteknolojiye neden ilgi gösteriyor? 
Hayatımıza etkileri ve yararları neler, 
hayatımızı nasıl değiştirecek?

-Uluslararası alanda başta gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler olmak üzere 
tüm dünyada nanoteknoloji alanında/
uygulamalarında önemli yatırımlar dikkat 
çekiyor. Her geçen gün insanlığın hizmetine 
sunulan nanoteknoloji bazlı ürün ve sistemlerin 
sayısında hızlı bir artış yaşanırken bu sistemler 
hayatımızın bir parçası, hatta vazgeçilmezi oldu. 
Bu nedenle gerek Ar-Ge platformları ve gerekse 
üniversitelerde nanoteknoloji ile ilgili önemli 
girişim ve yatırımlar yapılıyor, bu alanda ihtiyaç 
duyulan/duyulacak olan insan kaynaklarının 
yetiştirilmesi için büyük efor sarf ediliyor. Bu 
bağlamda yaklaşık son on yıldır nanoteknoloji 
ile ilgili olarak gerek ülkemizde ve gerekse 
tüm dünya genelinde nanoteknolojinin sahip 
olduğu disiplinler arası yapı nedeniyle üniversite 
ve yüksek teknoloji enstitülerinde öncelikle 
lisans üstü/doktora eğitim programları ile 
ardından lisans eğitim programları açıldı. Yine 
bu gelişmelere paralel olarak aynı dönem 
içerisinde özellikle ve öncelikle teknokent 
bölgelerinde yer alan firmalar ile teknokentler 
dışında faaliyet gösteren nanoteknoloji ve 
ilgili alan firmalarının kuruluşu dikkat çekici. 
Söz konusu firmalar, araştırma merkezleri ve 
üniversitelerde yaşanan gelişmeleri hızlı bir 
şekilde alana/uygulamaya taşıyıp yeni ürünler 
olarak bizlerin kullanımına sonuyorlar. Söz 
konusu hızlı geçiş ve gelişmelerin temelinde 
söz konusu ürün ve sistemlerin hayatımıza 
kazandırdığı kolaylıklar, tasarruflar ve 
üstünlükler bulunuyor. Bir başka deyimle 
nanoteknoloji, hayatımıza birçok “daha”yı 
getiriyor, yani daha hızlı, daha iletken, daha 
hafif, daha dayanıklı, daha ekonomik, daha 
şeffaf, daha temiz, daha parlak-daha mat, daha 
ergonomik ve daha sayılamayacak çoklukta 
üstün performans.

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

-Başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 
Çin, Rusya, Almanya, Japonya, Avrupa 
Topluluğu, Güney Kore, Tayvan ve İngiltere 
olmak üzere pek çok ülke, nanoteknoloji 
konusunu önemseyip önemli yatırımlar yapıyor. 
NNI tarafından yapılan açıklamaya göre, sadece 
ABD’nin 2015 yılı nanoteknoloji yatırımı, 1.54 
milyar dolar tutarında olup dünya genelinde bu 
yatırım tutarının 2015 için yaklaşık 100 milyar 
dolar dolayında olması öngörülüyor. Ayrıca 
önümüzdeki yıllarda söz konusu yatırımların 
hızla artarak devam etmesi beklenmektedir. 
Zira önümüzdeki yıllar geçmişte yaşanan 
sanayi devrimlerinde olduğu gibi gelişmelerin 
eksponansiyel hızla yaşanmaya başlanması 
beklenen bir dönem olarak değerlendiriliyor. 
Özellikle yaklaşık on yıl sonra günümüzde 
nanoteknoloji alanında yaşanan hızlı 
gelişmelerin çok daha hızlı bir gelişme trendini 
yakalayacağı tahmin ediliyor. Söz konusu hızlı 
gelişmelere genel olarak en yalın örnek cep 
telefonlarında yaşanan gelişmeler, küçülmeler, 
ekonomik faydalar vb etkenler olarak 
gösteriliyor.

-Nanoteknoloji geliştirme sürecinde 
belirlenen sorunlardan kısaca söz eder 
misiniz?

-Nanoteknoloji alanında yaşanan geliştirme 
süreçlerinde yaşanan ve yaşanması 
beklenen en önemli sorunların başında 
nanoteknoloji uygulamalarında ortaya 
çıkan/çıkabilecek olan nanoboyutlu kirlilik 
ve bunların oluşturacağı toksik (ya da 
zehirlilik) etki. Bu nedenle gerek insan 
sağlığı ve gerekse çevreye yansıyacak 
olumsuzluklar konu ile ilgili tüm çalışanları 
endişelendirdi ve nanokorku (nanophobia) 
olarak adlandırılan bir kavram ortaya çıktı. 
Ancak burada sözü edilen endişelerin 
ortadan kaldırılması, gerekli düzenleme 
ve önlemlerin alınmasıyla kolaylıkla 
giderilebiliyor. Kısacası esas olan, bilinçli 
yaklaşımlara sahip olunmasıdır. 

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

-Başta ABD olmak üzere hemen hemen 
tüm dünya devletlerinde nanoteknoloji ile ilgili 
olarak enerji, sağlık, savunma, elektronik-
bilişim teknolojileri ve çevre uygulamaları 
öncelikli alt alanlar olarak başı çekiyor. 
Ülkemizde de benzer şekilde özellikle 
güneş enerjisi sistemleri, savunma sanayi 
uygulamaları ve sağlık teknolojilerinde gerek 
nanoteknoloji uygulamaları (geliştirilmiş sistem 
ve donanımın) kullanıcısı ve gerekse ilgili 
alanların araştırmacısı olarak yoğun çalışma ve 
yatırımlar yapılıyor.

- 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? 

-Aslında geçmiş dönemlerde yaşanan 
sanayi devrimleri dikkatle incelendiğinde, 
nanoteknoloji ile ilgili dönemin yaklaşık olarak 
2000’li yılların hemen başında milenyum ile 
başladığı kolayca anlaşılıyor. Diğer devrimlerde 
olduğu gibi olabildiğince yavaş gelişen başlangıç 
döneminin yaklaşık çeyrek asır sürmesinden 
dolayı nanoteknoloji ile ilgili kırılma noktası 

görünümündeki değişim ve devamında 
yaşanacak olan hızlı gelişme döneminin 
yaklaşık olarak 2025 yılına karşılık geleceği 
bekleniyor  (Şekil 2). Yaşanan gelişmeler ve 
gelinen nokta değerlendirildiğinde söz konusu 
beklentilerin gerçekleşme olasılığı oldukça 
yüksek. Türkiye’nin bu gelişimi yakalama 
olasılığı son derece mümkün görünüyor. Zira 
ülkemizde de nanoteknoloji ile ilgili temellerin 
2000’li yılların başından itibaren başladığı ve 
2005’ten itibaren ülkemizin önde gelen eğitim 
ve Ar-Ge kuruluşlarında mikro-nanoteknoloji ve 
ilgili alanlarda yatırımların yapılmaya başladığı, 
eğitim programlarının açıldığı biliniyor. Konu 
ile ilgili en önemli başlangıçların bazıları 
Bilkent Üniversitesi (UNAM), ODTÜ, Hacettepe 
Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi (SUNUM), 
İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İYTE, GYTE ve daha 
pek çok üniversitede yaklaşık olarak son 
on yıl içerisinde gerçekleştirildi. Ülkemizin 
nanoteknoloji alanında dünya genelinde ilgili 
pazarda edinmiş olduğu yer konusunda ise 
henüz önemli bir pay edinilememiş olmakla 
beraber söz konusu girişim ve yatırımların geri 
dönüşleri yeni ürün ve sistem geliştirilmesi 
şeklinde oluşuyor ve umut vaat ediyor.

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

Şekil 1. Endüstri/sanayi devrimlerinin kronolojik olarak değerlendirilmesi
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-Nanoteknoloji uygulamaları ile ilgili olarak 
ülkemizde başlangıç çalışmaları daha önce 
de söylediğim gibi değişik üniversite ve Ar-Ge 
merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Endüstriyel 
uygulamalar anlamında ise konu ile ilgili 
olarak bazı firmalar start-up firması (Çizelge 1) 
olarak sektörde yerini alırken çok sayıda orta 
ve büyük ölçekli kurum-kuruluş ise (Çizelge 2) 
değişik ürünlerinin üretiminde nanoteknolojik 
yaklaşımları kullanıyor.

- 21. Yüzyılın en kapsamlı alanlarından 
biri olan nanoteknolojiyi üretip tabana 
yaymak üzere hangi ulusal politika, hedef ve 
standartların belirlenmesi gerekiyor? Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ya da ilgili kurumlar, bu alana ilişkin 
hedef, strateji, öncelik ve kararları var mı?

-Kasım 2004 tarihinde TÜBİTAK tarafından 
yayınlanan Vizyon 2023 raporu, özellikle 
2003-2023 yılları arasını kapsayan 
dönemde teknolojik olarak ülkemizde 
2023’e kadar yapılması gerekenleri, 
bir başka deyimle Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. yılı hedeflerini içeren 
bir doküman olarak konunun uzmanları 
tarafından hazırlandı. Söz konusu doküman 
içerisinde nanoteknoloji ile ilgili olarak 
en önemli bölüm, stratejik teknolojiler 
şu 8 ana başlık altında toplanmıştır: Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri, Biyoteknoloji 
ve Gen Teknolojileri, NANOTEKNOLOJİ, 
Mekatronik, Üretim Süreç ve Teknolojileri 
ve Malzeme Teknolojileri, Enerji ve Çevre 
Teknolojileri, Tasarım Teknolojileri” 
şeklinde yer alan bölümdür.  Bu bölüm,  
nanoteknolojinin yeri ve önemini gözler 
önüne seriyor. Öte yandan ülkemizde 
başta TÜBİTAK olmak üzere gerek Bilim, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve gerekse 
Sağlık Bakanlığı olmak üzere nanoteknoloji 
alanında yapılacak bilimsel araştırmalar ile 
endüstriyel nitelikli projelere önemli teşvik 
ve destekler sağlanması devlet politikası 
olarak benimseniyor. Bu amaçla gerekli 
düzenlemeler yapılmış ve zaman zaman 
değişik program başlıkları altında çağrılara 
çıkılarak proje başvuruları alınıyor ve 

destekler veriliyor.

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

-Ülkemizde nanoteknoloji alanında 
gerçekleştirilen en önemli yatırımlardan biri de 
Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenerek 
geçtiğimiz yıllarda kuruluşu tamamlanan ve 
faaliyetlerine devam eden çok sayıdaki Ar-Ge 
merkezleridir. Nanoteknoloji ve ilgili alanlarda 
faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinin önemli 
bir bölümünü şöyle sıralayabilirim: 

•	 Bilkent Üniversitesi - Ulusal Nanoteknoloji 
Araştırma Merkezi
•	 Boğaziçi Üniversitesi - İleri Teknoloji Ar-Ge 
Merkezi
•	 Fatih Üniversitesi - BiyoNanoTeknoloji 
Araştırma Laboratuvarı
•	 Gazi Üniversitesi - Nanotıp ve İleri 
Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi
•	 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Nano - 
Manyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi
•	 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
•	 İstanbul Teknik Üniversitesi - İleri 
Malzemeler Üretim Teknolojileri Merkezi
•	 İstanbul Teknik Üniversitesi - Nanoteknoloji 
Araştırma Merkezi
•	 İstanbul Üniversitesi - İleri 
LitografikYöntemler Laboratuvarı
•	 Sabancı Üniversitesi - Nanoteknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi
•	 Selçuk Üniversitesi - İleri Teknoloji Araştırma 
ve Uygulama Merkezi

Gerek yukarıda belirttiğim Ar-Ge merkezleri 
ve gerekse daha önceki bölümlerde sunulan 
diğer yatırım ve faaliyetler ülkemizin 
nanoteknoloji alanında yapabileceği hamlelerle 
ilgili olarak sahip olduğu en büyük avantajlardır. 
Ayrıca belirtilen üniversite, kurum-kuruluşlarda 
yetişen ve yetişmeye devam eden araştırmacılar 
ve çalışanlarda sahip olduğumuz diğer önemli 
bir avantajdır. 

Ülkemizin nanoteknoloji alanındaki 
ilerlemelerinin önündeki en büyük engel ya da 

Çizelge 1. Nanoteknoloji alanındaki start-up firmaları 
Çizelge 2. Ülkemizdeki nanoteknoloji ürünü üreten kurum-kuruluşlar
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eksiklik aslında biraz 
önce söz ettiğim gibi 
altyapı ve birikimlerin 
yetersizliğidir. Bir diğer 
olumsuzluk da belirtilen 
Ar-Ge merkezleri ile 
üniversitelerde üretilen 
teknolojilerin sanayiye 
aktarılmasında yaşanan 
zorluklar ve geliştirilen 
prototiplerin seri 
üretimi ile ticarileşmesi 
konusundaki otorite 
ve regülasyon 
eksiklikleridir.

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

-Konu ile ilgili olarak Stephan Hawking 
tarafından yapılan tanımlamada “Bugünün 
bilim kurgusu genellikle geleceğin 
gerçeğidir” bilimsel gelişmelerin 
önce hayal etmekle başladığına vurgu 
yapılıyor. Nanoteknoloji alanında da 
bugün için belki de hayal gibi görünen en 
önemli konulardan biri sağlık alanında 
kullanılmak üzere geliştirilmesi tasarlanan 
NANOROBOTİK sistemler. Söz konusu 
sistemler canlı sistemlerde hastalık teşhis 
ve tedavisinde kullanılmak üzere vücut 
içerisinde dolaşabilecek ve dışarıdan 
kontrol edilebilecek nanoölçekli sistemler 
olarak geliştirilmeye çalışılıyor. Bu 
sistemlerin hayata geçirilmesi ile pek çok 
hastalığın çözümü mümkün olabilecek. 
Bu uygulamanın dışında bugün henüz 
çözümlenememiş ve malzeme biliminde 
olması beklenen gelişmeler sayesinde pek 
çok alanda önemli gelişmelerin olması 
bekleniyor.

- 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?

-Ülkemizde nanoteknoloji alanında lisans 
eğitimine değişik üniversitelerde yakın dönemde 
başlanmış olup sözü edilen üniversitelerde ilgili 
bölümler malzeme bilim ve mühendisliği ya da 
malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği 
gibi adlarla kuruldu. Bu Üniversitelerden 
bazıları; TOBB ETÜ, Çankaya Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, GYTE, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, Afyon Kocatepe 
Üniversitesidir. Bu programların dışında pek 
çok üniversitede (Anadolu, Atatürk, Bilkent, 
Hacettepe, İTÜ ve ODTÜ gibi üniversiteler) 
benzer isimlerle anılan yüksek lisans ve doktora 
programları açtı ve nanoteknoloji ile ilgili 
alanlarda değerli araştırmacıların yetiştirilmesi 
sağlandı.

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

-Nanoteknoloji uygulamaları olarak 
ülkemizde faaliyet gösteren firmaların daha 
çok malzeme/yapı malzemeleri, kimyasallar, 
tekstil endüstrisi, otomotiv, polimer kompozit 
ve kaplama malzemeleri üzerine yoğunlaştığı 
biliniyor. Günümüzde nanoteknoloji alanında 
ülkemizde faaliyet gösteren bilim insanı ve 

araştırmacı sayısının binin çok üzerinde olduğu, 
100’ün üzerinde küçüklü büyüklü firma olduğu 
ve 20’nin üzerinde Ar-Ge merkezinin mevcut 
olduğu tahmin ediliyor. Burada sözü edilen tüm 
insan kaynakları ve altyapı donanım varlığının 
büyük bir kısmının dünya standartlarında 
olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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

-Hiç şüphesizdir ki sahip olduğu yeni 
nesil ve ileri teknolojilere olan ihtiyaçlardan 
dolayı, nanoteknoloji alanında yapılacak Ar-Ge 
faaliyetleri ve uygulamalar, geleneksel mikro 
ve makro teknolojilere oranla daha pahalı 
oluyor. Bu nedenledir ki ülkelerin nanoteknoloji 
alanına yapacakları yatırımların büyüklüğü 
ekonomik açıdan ülkelerin gücünü kolaylıkla 
yansıtabilecek bir parametre olabilecektir.

- Hacettepe olarak bugüne kadar hangi 
nanoteknoloji ürünlerini geliştirdiniz? 
Önümüzdeki yıllara ilişkin şirket öngörüleriniz 
nelerdir?

-Hacettepe Üniversitesi olarak nanoteknoloji 
alanında gerçekleştirilen en önemli gelişme, 
2007 yılında kurulumu gerçekleşen ve 7-8 yıldır 
yaklaşık olarak 200’e yakın yüksek lisans ve 
doktora öğrencisinin eğitim aldığı/almaya devam 
ettiği bir program oldu. Söz konusu programda 

eğitim ve görev alan eğitim kadrosuyla 
özellikle nanoteknolojinin tıp ve sağlık 
bilimlerinde uygulamalarını içeren Nanotıp 
uygulamaları öncelik kazandı. Bunun 
temel nedeni hiç şüphesiz ki Hacettepe 
Üniversitesi’nin ülkemizde sahip olduğu tıp 
ve sağlık bilimlerindeki üstün başarıları ve 
öncü kimliği ile aynı zamanda üniversitenin 
fen ve mühendislik alanlarında da önemli bir 
altyapı ve insan kaynağına sahip olmasıdır. 
Hacettepe Üniversitesi’nde başta değişik 
kanser türleri ve diğer hastalıklar ile ilgili 
olarak teşhis ve tedavi sistemleri ile ilgili 
olarak geliştirilen sistemler oldu (Şekil 3). 
Bu sistemlerin bazıları teknokent aracılığıyla 
bazıları doğrudan endüstriye aktarılabildi 

ve ilgili ürünler için patent veya faydalı model 
kazanımı ile çok sayıda bilimsel yayın ortaya 
çıkarılması mümkün oldu.

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

-Nanoteknoloji alanında Hacettepe 
Üniversitesi çerçevesinde mevcut 
olan üniversite-sanayi işbirliği ile 
ilgili olarak Hacettepe Teknokent 
bünyesinde kurulmuş olan Hacettepe 
Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi 
(HT-TTM) son derece başarılı bir 
şekilde üniversitemizde gerçekleştirilen 
araştırma çıktılarını ilgili sanayi 
kuruluşlarına aktarmak ya da tam 
tersine kendilerine başvuruda bulunan 
sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına 
üniversiteden çözüm ortakları bulmak 
üzere her türlü çabayı gösteriyor. 

Bu faaliyetlerin yanı sıra geçtiğimiz 
yıl kuruluşu gerçekleşen ve Hacettepe 
Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Laboratuarlarını koordine etmek üzere 
kurulan “Hacettepe Üniversitesi İleri 
Teknolojiler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi -HÜNİTEK” bünyesinde de 
özellikle mikro-nanoteknolojiler 
alanında karakterizasayon çalışmalarına 
devam ediliyor.
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