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Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Direktörü Dr. Volkan Özgüz:
Büyük tematik araştırma projelerinden her yıl bir 
veya iki katma değerli çıktı hedefliyoruz

2011’de yaklaşık 60 milyon lira yatırımla SUNUM’un kurulduğunu anımsatan Özgüz, merkezdeki 
araştırmalarda sanayinin ihtiyaçlarına uygun; kısa, orta ve uzun vadede katma değer 
üretebilecek konulara odaklandıklarını belirtti. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim 
üyeleri ile birlikte yürüttükleri projelerin bütçesinin 22,6 Milyon TL’ye ulaştığı, 7 uluslararası 
patent başvurusu yapıldığı, üç yeni teknoloji odaklı kuluçka firması kurulduğunu açıklayan 
Özgüz, nanoteknoloji politikalarında Türkiye’nin özellikle 2000’lerin başında itibaren iyi atılımlar 
yapıldığını söyledi. Özgüz,“Türkiye dünyada pazar payı alabilmek için yenilikçi olmak durumunda 
çünkü artık benzer ürün üretmek yeterli olmayacak. Dünya çapında rekabet diğerlerinden bir 
adım önde olmakla sağlanacak” dedi.

“Nanoteknoloji” konulu “Dosya” sayfalarımız için Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü ile görüştük. Nanoteknolojinin, malzeme, fizik, kimya, 
moleküler biyoloji, mekanik, elektrik, elektronik gibi birçok farklı disiplinden yararlanan disipliner-
üstü bir teknolojiler dizisi olduğunu belirten Dr. Özgüz, bu nedenle “nanoteknolojiler” diye 
adlandırmanın daha doğru olacağını söyledi. Önümüzdeki on yılda nanoteknoloji, nanobilim alanları 
ve onlara ait uygulamalar üzerinde oldukça önemli ilerlemeler beklendiğine değinen Özgüz, 
“Nanoteknolojiler görünmezdirler ama hayatımızı son derece görünür şekilde değiştirecek etkiler 
yapacaklar” dedi.
Özgüz, nanoteknolojilerin “Vizyon 2023 Strateji Belgesi”, 2010 ve 2011’de yayınlanan BTYK Ulusal 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi,  2011-2016 Eylem Planı gibi belgelerde ülkemiz için stratejik 
olarak tanımlandığı, Türkiye’de son on yılda bu alanda araştırma yapacak kapasitede 19 merkez 
oluşturulduğu ve yaklaşık 1 Milyar TL’ye ulaşan yatırım yapıldığını bildirdi.
Türkiye’de nanoteknoloji ile ilgili araştırma yapılanmasının 2005’lerde başladığına değinen Özgüz, 
araştırma seviyesinde nanoteknolojilerde en hızla gelişen ilk üç ülke arasında yer aldığımıza dikkat 
çekti. 
Nanoteknolojinin öncelikli amaç olarak çeşitli devlet ve özel kuruluş yol haritalarında yer aldığını 
anımsatan Özgüz, “Bundan sonr ayeni bir hamle yapmak, nanoteknoloji konusunda ürün geliştiren 
ve bu konularda pazar yaratabilecek konuları seçip adımlar atmak gerekli. Ayrıca yine aynı 
bağlamda yeni ürünleri teknolojileri kullanıcıyı da teşvik yani çekici güç yaratmakta planın bir 
parçası olmalı” diye konuştu. 
Birçok farklı disiplinlerinden (tıp, kimya, biyoloji, ziraat, elektrik ve elektronik) gelen araştırıcıların 
beraber çalışmasını gerektiğine işaret eden Özgüz, bu nedenle çalışma alışkanlıkları ve 
kültürümüzü takım çalışmasını en iyi şekilde yapabilmek için değiştirilmesini önerdi. Gelecekte 
tıpta devrim yaratacak çözümler oluşturacağını anlatan Özgüz, daha önce belki çaresi bulunmayan 
bazı hastalıkların daha kolay çözülebildiği, daha önce tedavi edilmez veya geri alamayız dediğimiz 
bazı yapıların (hücre yapıları) geri kazanmak gibi etkileri olacağını kaydetti.
Nanoteknolojilerin, nanoparçacıkların güvenliğinin günümüzde bilimsel bir tartışma, ciddi bir 
araştırma konusu olduğuna dikkat çeken Özgüz, bu konuda henüz kesinleşmiş bir bilgi olmadığını 
bildirdi.
Altyapı ve kullanılan cihazların teknolojinin en gelişmiş yapıları olduğunun altını çizen Özgüz, bu 
tür merkezlerin sürdürülebilmesinin oldukça fazla maddi kaynak gerektirdiğini; insan kaynakları, 
yetkin araştırmacıların yetişmesinin en önemli ve pahalı bileşen olduğunu vurgulayıp “21. yüzyılda 
ülkelerin gelişmişlikleri ve güçleri teknoloji sayesinde olacak. Geçtiğimiz yüzyılda enerjiye hâkim 
olan güçlü oluyordu. Yeni yüzyılda teknolojiye hâkim olan güçlü olacak” diye konuştu. 
SUNUM’un Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı’nın katkıları ile yaklaşık 60 milyon lira yatırımla, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri öğretim üyelerinin çabaları ile 2011’de kurulduğunu anımsatan 
Özgüz, merkezdeki araştırmalarda sanayinin ihtiyaçlarına uygun; kısa, orta ve uzun vadede katma 
değer üretebilecek konulara odaklandıklarını belirtti. 
“Önümüzdeki yıllarda hedef olarak sanayi olan işbirliğimiz artırarak büyük tematik araştırma 
projelerinden her yıl bir veya iki katma değerli çıktı hedefliyoruz” diyen Özgüz, SUNUM’da yürütülen 
projelerin bütçesinin 22,6 Milyon TL’ye ulaştığını, 7 uluslararası patent başvurusu yapıldığını, üç 
yeni teknoloji odaklı kuluçka firması kurulduğunu açıkladı. 
1990’ların başında beri dünyada gelişen nanoteknoloji politikalarında Türkiye’nin büyük ölçüde geç 
kaldığını söyleyen Özgüz, “Ancak özellikle 2000’li yılların başında itibaren çeşitli adımlar atılmaya 
başlandı. Türkiye Nanoteknoloji konusunda iyi atılımlar yapıyor. Bundan sonra yapılması gereken 
Ar-Ge’den inovasyona, yani bir buluşun kullanılabilir halde ortaya çıkmasına geçişe emek vermek.  
Türkiye dünyada pazar payı alabilmek için yenilikçi olmak durumunda çünkü artık benzer ürün 
üretmek yeterli olmayacak. Dünya çapında rekabet ya en ucuz ya da diğerlerinden bir adım önde 
olmakla sağlanacak” değerlendirmesinde bulundu.
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- Nanoteknolojiyi nasıl tanımlayabiliriz ve bu teknoloji, hangi 
ihtiyaçtan doğdu? Nanoteknoloji neden önemli?

-Nanometre “1 metrenin milyarda biri” anlamına geliyor. 
Gözümüzde canlandırmak için bir cetvelin en küçük aralığı milimetre, 
bunun milyonda biri. Ancak nanoteknoloji sadece küçültme değil. 
Nanoteknoloji gerçek anlamdamaddeyi oluşturan yapıyı  atomları ve 
moleküllerden başlayarak kontrollü, ölçülebilir ve tekrarlanabilir 
bir şekilde yeniden yapılandırarak,  maddenin fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik özelliklerini, doğada bulunandan daha iyi veya doğada 
bulunmayan özelliklere doğru değiştirebilmesine ve böylelikle yeni 
ürünlerin geliştirilebilmesine veya mevcut ürünlerin özelliklerinin 
önemli ölçülerde iyileştirilebilmesine olanak sağlıyor.

Nano boyutlarda ortaya çıkabilecek yeni özellikleri makro 
boyutlardaki özelliklerden tahmin etmek mümkün değil. Maddenin 
yapıtaşlarının boyutları küçüldükçe, parçacıklar arası yüzey alanı 
ile hacim arasındaki orantı değişir. Parçacıklar arası etkileşimler 
yaklaşık 200nm civarında farklılaşırlar. Bunu gözümüzde aynı hacim 
oluşturan kaya parçaları ve kum taneleri gibi canlandırabiliriz. Her 
ikisi de aynı kimyasal yapıda olabilir ama özellikleri çok farklıdır. 
Nano ölçekte malzeme özellikleri değişir. Örneğin; nano-boyutlu 
gümüş, anti-mikrobiyal olmaktadır, nano-boyutlu altın daha düşük 
sıcaklıkta ergir ve rengi koyu kırmızıya döner, nano-boyutta bakır 
elektrik iletkenliğini kaybeder.  Nano boyutları görmek kolay değil. 
Ama oluşan bazı özellikler son derece görünür olabilir. Örnek olarak 
nano boyutlarda yapılacak değişikliklerle aynı kimyasal yapıda tek bir 
malzeme gökkuşağının tüm renklerini sağlayabilir. Benzer bir şekilde, 
sadece nanoboyutta yapılacak fiziksel değişiklikler de gökkuşağının 
tüm renklerini sağlar.

 Doğadan en güzel örnek kelebek kanadıdır. Kelebek kanadında 
renk pigmentleri yoktur, fiziksel doku değişir. Yüzeyde fiziksel yapıda 
nano boyutta yapılan değişiklikler, yüzeyin su tutmaz özelliklerini 
değiştirerek, örnek olarak diğer özelliklerinde hiçbir fark olmadan 
buğulanmayan metal veya cam yüzeyler yapılabilir. 

Nanoteknoloji, malzeme, fizik, kimya, moleküler biyoloji, mekanik, elektrik, elektronik gibi 
birçok farklı disiplinden yararlanan disipliner-üstü bir kolaylaştırıcı, olanak sağlayıcı teknolojiler 
dizisidir. Aslında nanoteknolojiler diye adlandırmak daha doğrudur. Nanoteknoloji kendi başına bir 
sektör değildir. İnşaat, otomotiv, gıda, tekstil, sağlık, kozmetik gibi birçok farklı sektörde daha önce 
uygulanabilir olmayan yeni ürün sınıflarının ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine fırsat verir. 

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

-Önümüzdeki on yılda nanoteknoloji, nanobilim alanları ve onlara ait uygulamalar üzerinde oldukça 
önemli ilerlemeler bekleniyor. Bu gelişmelerin sonucu birçok farklı disiplin ve sektörde geniş 
çapta ürün çeşitliliği, yeni çözümler daha uygun maliyetlere, hemen her sektördeçalışan firmaların 
global alanda rekabet edebilme yeteneklerini güçlendirecek, ülkelere stratejik pozisyonlar almasını 

sağlayacak.

Nanoteknolojiler görünmezdirler ama hayatımızı 
son derece görünür şekilde değiştirecek 
etkiler yapacaklar. “Hayatımız nano” diyebiliriz. 
Günlük hayatımızı etkileyecek en önemli 
sektörler arasında olan sağlık, enerji, tarım 
ve gıda sektörlerini sayabiliriz.  Günümüzde 
nano parçacıklarla taşınan kemoterapi ilaçları,  
hastalık ön işaretlerini çok az miktarda vücut 
sıvısından algılayan tanı kitleri, raf ömrü artıran 
gıda paketleme yöntemleri hayatımızı olumlu 
yönde etkiliyor.

-Nanoteknoloji dünya ve Türkiye’de öncelikle 
hangi alan, sektör ve sanayi dallarında 
kullanılıyor? Tercih nedenleri ve sağladığı 
yararlara ilişkin değerlendirmenizi alabilir 
miyiz?

-Nanoteknoloji günümüzde çok geniş çapta 
birçok alanda kullanımda ve aynı zamanda 
hem kısa hem de uzun vadede çok daha fazla 
alanda kullanılması bekleniyor. Nanoteknoloji 
kullanımın olduğu ana alanları şöyle 
sıralayabiliriz: Sağlık - ilaç, etkin tanı, tedavi 
yöntemleri, canlı hücrelerle doğal benzeri 
dokular;  Elektronik - daha yüksek kapasiteli 
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bellekler ve işlemciler, katlanabilir görüntü 
üniteleri;  Çevre ve su - atık temizleyici filtreler; 
Enerji -  etkin enerji dönüşümü veya depolama 
sağlayan malzemeler; Tarım ve gıda - etkin 
gübreler, paketleme malzemeleri, bozulmayı 
görselleştiren paketler; Tekstil - su tutmayan 
kumaşlar, yanmazlık ve darbeye dayanıklı 
yüzeyler; Kozmetik - renk ve yüzey etkileri farklı 
malzemeler; İnşaat - yeni nesil kompozitler, 
boyalar, hafif ve mukavim beton.

Nanoteknolojilerin tek başına bir 
pazar farkı yaratacağı düşünülmemeli. 
Nanoteknolojiler malzemenin altyapı 
taşlarından başlayarak, parça ve düzenekler 
ve sonuçta sistemlere doğru tüm ürünlerde 
etkili olabilir. Nanoteknolojilerin var olan bir 
özelliği iyileştirmedikçe, yeni bir özellik veya 
işlev kazandırmadıkça veya maliyet indirimi 
sağlamadıkçaüretici ve kullanıcı açısından 
tercih edilmesi beklenemez. 

- 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? 

-Ülkemiz ulusal nanoteknoloji politikalarının 
geliştirilmesi konusunda göreceli olarak 
gecikmiş olsa da, özellikle son yıllarda 
nanoteknoloji alanında kamuda, üniversite 
- araştırma kuruluşlarında ve özel sektörde 
önemli yatırım ve çalışmalar yapılıyor. Son 
on yılda nanoteknoloji alanında araştırma 
yapacak kapasitede 19 merkez oluşturuldu. 
Yaklaşık 1 Milyar TL’ye ulaşan yatırım yapıldı. 
Nanoteknolojiler, “Vizyon 2023 Strateji Belgesi”, 
2010 ve 2011 yılı Aralık ayında yayınlanan BTYK 
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi,  
2011-2016 Eylem Planı gibi yol haritası 
amaçlayan belgelerde ülkemiz için stratejik 
olarak tanımlanan konular içinde yer alıyor. 
Türk ulusal bilim ve teknoloji politikalarının 
oluşumunu üstlenen TÜBİTAK’ın Vizyon 
2023 çalışmasında nanoteknolojinin öncelikli 
alanlar arasında gösterilmesi, bu önemin 
altını çizen unsurlardan biri olarak dikkate 

alınmalı. TÜBİTAK tematik destek alanları 
içinde nanoteknolojinin etkili olacağı alanlarda 
özel çağrılı projelere destek veriyor. Araştırma 
seviyesinde ülkemiz nanoteknolojilerde en hızla 
gelişen ilk üç ülke arasında yer alıyor. 

TTGV tarafından yapılan bir çalışmada, 
ülkemizde yüze yakın küçük ölçekli ve büyük 
firmanın nanoteknoloji ile ilgili alanlarda 
çalıştığı gözlenmiş. Nanoteknoloji daha çok 
malzeme ve kimya dalında çalışan şirketler 
tarafından kullanılıyor.  Bazı liselerde bile 
bu konu ile ilgili öğrenci kulüpleri var. 
Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı etkinliklerinde 
nanoteknoloji ile ilgili deneyler var. 
Nanoteknoloji araştırmalarında kullanılan 
cihazları yapan firmalar var. Üniversitelerde 
nanoteknoloji odaklı araştırma merkezleri 
kuruluyor. 

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

-Ülkemizde nanoteknoloji ile ilgili araştırma 
yapılanması, 2005 yılı civarına başladı. Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın (şimdiki Kalkınma 
Bakanlığı) altyapı destekleri ile Anadolu 
Üniversitesi bünyesindeki Seramik Araştırma 
Merkezi, Bilkent’te Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezleri UNAM ve NANOTAM, TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi Malzeme 
Enstitüsü, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü 
Nanoteknoloji Merkezi, Sabancı Üniversitesi 
Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 
SUNUM gibi çok önemli merkezlerimiz 
oluşturuldu. 

-Türkiye’de nanoteknoloji, 
öncelikli amaçlar arasında yer alıyor 

mu? Nanoteknolojinin ülkemizin 
geleceğindeki önemikonusundaki görüş ve 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

-Nanoteknoloji öncelikli amaç olarak çeşitli 
devlet ve özel kuruluş yol haritalarında yer 
almaktadır. Bundan sonraki adımlarda yeni bir 
hamle yapmak ve nanoteknoloji konusunda ürün 
geliştiren ve bu konularda pazar yaratabilecek 
konuları seçip adımlar atmak gerekli. İnşaat 
malzemeleri iyi bir örnek olabilir. Burada 
“başarıyı teşvik” yani verilen kaynakları doğru 
kullanıp katma değer sağlayan kuruluşlara daha 
fazla destek vermek süreci hızlandırmak için 
önemli. Ayrıca yine aynı bağlamda yeni ürünleri 
teknolojileri kullanıcıyı da teşvik yani çekici güç 
yaratmakta planın bir parçası olmalı. 

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

-Türkiye de sanayi için önemli strateji 
dokümanların da ancak genel hatları ile 
tanımlar yapılmış. En detaylı plan olarak kabul 
edilebilecek Vizyon 2023 çalışması bile sektörel 
alanlarda ileri aşamalara ulaşamamış. Bu 
konuda hızlıca doldurulması gereken bir boşluk 
var. Her ülkenin ulusal politikalarında rekabetçi 
sektörleri ve ürünleri beraber düşünülerek 
gelişme politikaları belirlenmiş. Bu politikalarda 
çok büyük kaynaklar yanında nanoteknolojinin 
disiplinler üstü özelliği nedeniyle tematik yani 
birleştirici ve uygulama odaklı projeler, işbirliği 
ağyapıları, mükemmeliyet merkezleri gibi 
yaklaşımlar yer alıyor. Bu konuda Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı’nın uygulamaya başladığı 
stratejik hedeflerden hareketle Ar-Ge den 
başlayarak ürün satın almaya kadar giden planlı 
yaklaşımının olumlu sonuçları ülkemizdeki en 
iyi örnek. Benzeri planlama diğer sektörler 
içinde yapılmalı. 

Geliştirmemiz gereken bir diğer 
konu işbirliği yani takım çalışması. 
Nanoteknolojilerdeinovasyon ziraat mühendisi 
ile elektrik mühendisi ve kimyacının veya 
malzeme, tıp doktoru, kimya, biyoloji optik ve 
elektronik disiplinlerinden gelen araştırıcıların 
beraber çalışmasını gerektiriyor.  Bu konuda 
çalışma alışkanlıklarımızı ve kültürümüzü 
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takım çalışmasını en iyi şekilde yapabilmek için 
değiştirmemiz lazım

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

-Tıp alanında hastalıklı dokuya 
odaklanarak gerekli ilacı aktaracak veya 
dokunun büyümesindeki değişiklikleri 
kontrol edecek yapay  “virüs benzeri yapılar” 
(VirusLikeParticles – VLP) günümüzde bilim 
kurgu olarak algılanmakta bile olsa, gelecekte 
tıpta devrim yaratacak çözümler oluşturacak. 
Hatırlarsanız,  gözle görünmeyen virüsler 
teknolojik gelişmelerle görünür hale geldiğinde, 
hastalıkların nedenleri konusunda bir devrim 
yaşanmıştı. Benzeri bir devrimde önümüzdeki 
on yılda tıp alanında bekleniyor. Tıp konusunda 
son derece bilinmeyen yeni, neredeyse devrim 
yaratacak etkileri olacak. Bu etkiler insanları 
şaşırtabilecek. Yani daha önce belki çaresi 
bulunmayan bazı hastalıkların daha kolay 
çözülebildiği, daha önce tedavi edilmez veya geri 
alamayız dediğimiz bazı yapıları, hücre yapılarını 
geri kazanmak gibi etkileri olacak.

Günümüzde 3 boyutlu üretim, yeni bir devrim 
olarak her alanda etkisini gösteriyor. Elektronik 
ortamda yapılan bir tasarım doğrudan bir 
ürün halinde üretilebiliyor. Son yıllarda doğal 
hücreleri de üç boyutlu baskı yönetimi ile organ 
ve doku parçaları oluşturmak için çalışmalar 
yapılıyor. Yakın gelecekte, damar, bozulan 
doğal yapılar yerine yine kendi hücrelerimizden 
oluşan 3 boyutlu baskı ile üretilmiş benzerleri 
kullanılabilecek. 

Bir diğer konu kendinden yapılanma – self 
assembly. Üç boyutlu baskıda yapı baştan sona 
adım adım üretilirken, doğada bir tohumdan 
büyük bir yapı çıkıyor. Şu aşamada biz bunların 
biçim ve malzeme farklarını yaratamıyoruz ama 
doğanın bunu nasıl yaptığını öğrendiğimiz anda, 
bu önümüzde çok ilginç bir üretim tekniği, belki 
yeni bir üretim devrimi getirecek.Nanoteknolojik 
ve özel üretilmiş tohumlar, kendinden 
yapılanma teknikleri ile birleştirilerek daha 
büyük yapıların oluşması sağlanacak. Örnek, 
binlerce yapay tohumdan, binlerce aydınlatma 

düzeneği, LED (lightemittingdiode) paralel 
olarak ve çok düşük maliyetle üretilebilecek. 

-Nanomalzemeler nasıl elde edilir? Nano 
parçalar zararlı mıdır?

-Nanoparçacıkları oluşturmak için iki temel 
yöntem var. Yukardan aşağı yani daha büyük 
parçacıkları mekanik veya kimyasal yöntemlerle 
ufalayarak, öğüterek nanoboyutlara getirmek. 
Burada alt sınır 100nm civarında. Diğer yöntem 
ise aşağıdan yukarı – kimyasal sentez- yöntemi. 
Bu yaklaşımda sınır moleküler seviyelerde, 
yani birkaç nanometre. Nanoteknolojiyi ileriye 
taşıyacak yaklaşım sentez yöntemleri. Ancak 
daha önce de söylediğimiz kendinden toplanma 
– self assembly – ileriye dönük en önemli 
araştırma alanı. 

Nanoteknolojilerin, nanoparçacıkların 
güvenliği günümüzde bilimsel bir tartışma 
konusu. İlk yıllarda insan kontrollü yapay 
virüsler, bakteriler bütün dünyaya yayılacak 
gibi şeyler vardı. İşin gerçek olası tehlike 
tarafı, yani çok küçük parçacıkların bir şekilde 
insanlarla etkileşerek insan sağlığını ve 
başka canlıların çevre güvenliğini de olumsuz 
şekilde etkilemeleri konusu son yıllarda 
gündeme geldi.Bu şüphelerin büyük bir 
çoğunluğu bu parçaların çok küçük olmasından 
ve son zamanlara kadar da bu küçücük 
parçaların insanla, hücrelerle, canlılarla nasıl 
etkileşeceğini bilmediğimizden kaynaklanıyor. 
Ciddi bir araştırma konusu ve bu konuda henüz 
kesinleşmiş bir bilgi yok. Ancak bildiklerimiz 
nanoteknolojilerin faydalı özelliklerinin olası 
zararlarından daha fazla olduğunu gösteriyor.

Bazı nano parçacıkların, özellikle ince 
uzun tüybenzeri olan nano parçacıkların, 
akciğerlerde enflamasyona yol açtıkları 
biliniyor. Ancak nanoparçacıklar zaten şu anda 
bile soluduğumuz havanın içinde. Yürüdüğümüz 
zaman toprak veya atmosferdeki ortamda 
rüzgârla savrulan tozun içinde olan bu tür 
parçacıklar zaten var ve biz bunları doğal 
olarak soluyoruz. Vücudumuzun da büyük bir 
çoğunluğuna karşı son derece bilinen kuvvetli 
savunma mekanizmaları var, yani vücut bunları 

hızlıca atabiliyor.Başka bir örnek de bir ilaç 
içtiğimiz zaman, ilacı midemiz özümlediğinde 
de ilacın içinden buna benzer yapılar çıkabiliyor, 
dolayısıyla bu tür küçük parçaların yararlı 
etkileri de olabilir. Bu konuda şu andaki 
araştırma sonuçları henüz çok kesin bir bilgi 
veremiyor. Bunların solunum yoluyla, derinin 
üzerinde emilme yoluyla ve gırtlaktan sindirim 
sistemi aracılığıyla gibi birtakım yöntemlerle 
vücudun içine girdiği, girebildiği biliniyor. 
Bundan sonra ne olduğu konusunda yani 
bunların genellikle vücut tarafından doğru bir 
tehdit olarak algılanarak atıldığı da biliniyor. 

Bizim gündelik hayatımızda zaten 
uygulamamız gereken güvenlik önlemleri 
burada da söz konusu olmaya başlıyor. Yani bu 
ortamlarda çalışan kişilerin etkin bir filtreyle 
kendilerini korumaları, içinde ne olduğunu 
bilmediğimiz gıdayı yemememiz, içinde ne 
olduğunu bilmediğimiz kozmetik ürünlerini 
sürmememiz gibi…

- 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 Ar-Ge teşvikleri, üniversite 
ve sanayi araştırma merkezleri için verilen 
destekler son yıllarda ciddi bir ivmelenmeye 
neden oldu. Ancak araştırmadan uygulamaya 
geçişte temel bilim, destekleyici teknoloji, 
mühendislik, uygulama ve sistem 
katmanlarındaki tüm disiplinlerarası öğretim 
üyesi, sanayideki araştırmacı ve öğrenci 
paydaşlarının takım çalışması ile önemli 
sonuçlar elde edilebilir. Bilimden katma değerli 
uygulamaya geçişte Ar-Ge köprüsü üniversiteler 
içinde veya çevresinde oluşturulacak kurumsal 
araştırma birimleri – Ar-Ge merkezleri - 
tarafından sağlanabilir. Merkezler akademik 
ve sanayi araştırmaları arasındaki düzey 
ve zaman farklarını birbirine yaklaştıran ve 
uyumlu hale getiren bir ara yüz oluşturmalılar. 
Teknoloji geliştirme süreçlerini sağlamak üzere 
teknoparklar, teknoloji transfer merkezleri, 

kuluçka merkezleri süreci tamamlamak için 
önemlidir. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde 
birbirini tanıma, sabır ve karşılıklı güven, başarı 
için gerekiyor.

Temel araştırmalar, geleceğin 
teknolojilerine geçiş, yüksek riskli yatırımlar, 
stratejik uygulama alanı seçimi gibi konularda 
uzun dönemli strateji ve politikalar ile kamu 
kaynak desteği sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Destek programlarının olması başarı için yeterli 
bir unsur değildir. Araştırmadan uygulamaya 
geçiş yıllar süren uzun bir süreçtir. Temel 
bilimsel araştırmaları desteklemenin yanı 
sıra ortaya çıkan fikirleri ve kazanımları ve 
başarıyı daha da fazla destekleme gereklidir. 
Uzun vadeli politika ve stratejiler ancak uzun 
soluklu ve sürekli programlarla yürütülebilir. 
Ülke kalkınmasında üniversitelerin önemli bir 
aktör haline getirilmesi için bu merkezlerde 
sanayi ile ortak Ar-Ge faaliyetler özendirilmeli 
ve etkin çalışmaları sağlanmalıdır.Dikkat 
edilmesi gereken bir diğer nokta, sürece değil, 
kaliteli girdi ve çıktıya odaklanmaktır. Doğru 
süreçlerin oluşması, ekosistemin yerleşmesi 
mutlaka gereklidir ancak yeterli değildir. Örnek 
olarak sadece altyapıların oluşturulması,  fikri 
mülkiyet mevzuatının düzenlenmesi inovasyonu 
tetiklemez. Girişimci ruhlu, sorgulayan, 
yapılmayanı yapmayı düşünen kişiler, sürecin en 
önemi girdileridir.

- 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?

-Sanırım burada bir yanlış anlama var. 
Farkındalık oluşturmak ve eğitim vermek 
arasında fark var. Ülkemizde nanoteknoloji 
daha çok lisansüstü seviyelerde ders olarak 
okutuluyor. Bazı üniversitelerimizde, lisans 
seviyesinde yeni açılan bölümler görüyoruz. 
Ancak daha öncede belirttiğimiz gibi, 
nanoteknoloji birçok temel bilim dallarında ileri 
seviyede bilgi birikimi gerektiriyor. Bu birikim 
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olmadan ciddi anlamda nanoteknoloji eğitimi, 
özellikle deneysel eğitimi vermek nerdeyse 
imkânsız. Farkındalık, yani konunun önemi 
liselerde bile fizik, kimya, biyoloji müfredatı 
içinde bölümler olarak verilebilir. Bizde 
birçok lisede benzeri çalışmalar, konuşmalar 
yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK desteği ile 
Tuzla ilçesindeki lise öğrencilerine önce genel 
bir nanoteknoloji ufuk turu verdik, ardından 
ilgi gösteren öğrencilere, SUNUM’da deneyler 
yaptırdık. Elektron mikroskopu ile malzemenin 
içine baktılar. Yüksek bir ilgi oluştu. Ancak 
bu eğitim değil, ilgi oluşturmak, farkındalık 
yaratmak. 

Türkiye’de 19 üniversitenin nanoteknoloji 
ile ilişkilendirilebilecek merkezleri var. 
Eğitim alanında Anadolu Üniversitesi, 
Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, 
Koç Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Gediz 
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi gibi 
birçok üniversitemizde kaliteli lisans üstü 
nanoteknoloji eğitimi verilmekte. 

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

-Üniversitelerimizde, başta mühendislik 
ve temel bilimler alanında görevli yüzlerce 
araştırmacı hemen her konuda nano boyut 
ölçekli çalışmalar yürütmektedir. Öne çıkan 
alanlar, malzeme, elektronik düzenekler, 
savunma ve sağlık olarak sayılabilir. 

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

-Atomları görmek ve atomlarla çalışmak 
çok ucuz değil. Nanoteknoloji altyapıları ve 
kullanılan cihazlar, teknolojinin en gelişmiş 
yapıları ve cihazları arasında. Ülkemizde son 
yıllarda devlete desteği ile gerekli maddi kaynak 

sağlanıyor. Bu tür merkezlerin sürdürülebilmesi 
de oldukça fazla maddi kaynak gerektiriyor. 
Sürdürülebilirlik açısından yeni destek 
mekanizmalarına gerek var. Ancak en önemli 
ve pahalı bileşen insan kaynakları, yetkin 
araştırmacıların yetişmesi. İnsan kaynakları 
yetişmesi zaman gerektiriyor. Temel bilimlere 
olan ilginin genç arkadaşlar arasında artması, 
yetişmiş arkadaşlarımızın da özlük haklarından 
başlayarak değerlerinin verilmesi gerekiyor. 
21. yüzyılda ülkelerin gelişmişlikleri ve güçleri 
teknoloji sayesinde olacak. Geçtiğimiz yüzyılda 
enerjiye hâkim olan güçlü oluyordu. Yeni 
yüzyılda teknolojiye hâkim olan güçlü olacak. 
Nanoteknolojilerde yeni yüzyılın en önemli 
teknolojileri. 

- 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?

-SUNUM, Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı 
Vakfı’nın katkıları ile yaklaşık 60 milyon lira 
yatırımla 2011 yılında, Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesinden bir grup öğretim 
üyesinin çabalarıyla kuruldu. Amaç fakültenin 
insan ve altyapı yetkinliğini daha ileri taşımaktı. 

SUNUM’un başlıca amacı üniversite ve 
sanayi arasında etkin bir arayüz oluşturan, 
yetkin ve uluslararası tanınırlığa sahip, 
tüm kullanıcılara açık, örnek bir araştırma 
ve uygulama merkezi olmaktır. Sabancı 
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi ve üniversitenin diğer fakülteleriyle 
ortak şekilde, “Beraber Yaratmak ve 
Geliştirmek” stratejisiyle hareket ediyoruz. 

SUNUM’u oluşturan disiplinler arası 
laboratuarlarda; atomik boyutlarda 
görüntüleme ve analiz yapabilen elektron 
mikroskopları, değişik hücrelerin genlerini hızlı 

şekilde analiz edebilecek cihazlar, birkaç atom 
kalınlığında metal veya yarıiletken katmanlar 
oluşturabilen sistemler bulunuyor. SUNUM, 
ileride oluşacak değişikliklere uyacak, esnek ve 
gelişmeye açık bir yapılanmaya sahip. 

SUNUM’un yetkinlikleri, üniversitenin 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin 
öğretim üyelerinin araştırma yetenekleri ve 
ileri teknoloji altyapısı ile birleşerek bir sinerji 
yaratıyor ve ileri malzemeler, nanobiyoteknoloji, 
nanotıp, mikro-nano-akışkanlar, mikro-nano 
üretim yaklaşımları alanlarında uygulamaya 
dönük araştırmalara olanak veriyor.

Araştırmalarımızı; yerel sanayinin 
ihtiyaçlarına öncelik veren, bilgi tabanlı, katma 
değerli ve araştırma alanlarında, uygulamaya 
dönük, öncü çalışmalar olacak şekilde 
yönlendiriyoruz. Bu çalışmalarla ülkemizdeki 
sanayi kuruluşlarına, küresel rekabette 
yardımcı olmayı ve onların dünya liderliğine 
oynayabilmeleri için aradaki açıklarını 
kapatmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Mutlaka sanayi ve diğer akademik araştırma 
kuruluşları ile stratejik iş birlikleri kurarak 
hareket etmeye çalışıyoruz. Bu noktada, güven 
unsuruna dayalı, uzun vadeli, geniş kapsamlı bir 
çözüm ortağı olarak yerimizi almak istiyoruz.

Geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmek 
ve öncü teknoloji şirketleri yaratmak; 
ayrıca lisans ve lisansüstü uygulamalı 
nanoteknoloji eğitimine destek olmak da elbette 
hedeflerimizin birer parçası.

SUNUM, beyin gücünü, her şeyden önce 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin 
yetkin araştırıcılarından alıyor. SUNUM’da 
ayrıca, uygulamaya odaklı özgün teknik destek 
ve proje personeli de dâhil olmak üzere, kendi 
alanlarında uzman 28 araştırmacı görev yapıyor.

SUNUM’un araştırma olanakları; tüm 
akademik kurumlar, kamu sektörü ve özel 
sektörden araştırmacıların kullanımına açık. 
SUNUM’u 350’ün üzerinde araştırıcı kullanıyor. 
Bu araştırıcıların 50 kadarı, Sabancı Üniversitesi 

dışındaki kuruluşlardan.

Önümüzdeki yıllarda hedef olarak sanayi 
olan işbirliğimiz artırarak büyük tematik 
araştırma projelerinden her yıl bir veya iki 
katma değerli çıktı hedefliyoruz. Yurtdışı 
kuruluşlarla yürüyen işbirliklerimiz var. Toplam 
proje hacmimizin içinde uluslararası projeleri, 
ikiye katlayarak yaklaşık üçte birini Avrupa 
Birliği ve diğer uluslararası kaynaklardan 
fonlamayı planlıyoruz. 

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

-Merkezimizdeki araştırmalarda, sanayinin 
ihtiyaçlarına uygun; kısa, orta ve uzun 
vadede katma değer üretebilecek konulara 
odaklanmaya çalışıyoruz. Kuruluşunun erken 
aşamasında olmasına karşın, SUNUM’da 
yürütülen projelerin bütçesi 22,6 Milyon TL’ye 
ulaştı. Projelerin yüzde 12’si AB projeleri  
veyüzde 31’i sanayi ile işbirliği projelerini 
içeriyor. Araştırma projelerinin ilk çıktıları 
olarak SUNUM adresli olarak uluslararası 
saygınlığı olan dergilerde 66 adet yayın ve 
çok daha önemlisi 7 adet uluslararası patent 
başvurusu yapıldı. Üç yeni teknoloji odaklı 
kuluçka firması kuruldu. 

Yaptığımız çalışmalar içinde nano 
kompozitler, hem yapısal malzeme olarak 
daha hafif ve mukavim yapılarda, havacılık ve 
otomotivde hem de işlevsel malzeme olarak öne 
çıkıyor.   Diğer bir geniş kapsamlı konu enerji 
çevirici ve depolayıcı malzemeler. Örnek, grafen 
malzemesinin yakıt pillerinde kullanılması. Bir 
diğer örnek, yine grafen malzemesinin, bu sefer 
çok işlevli görüntü ünitelerinde kullanılması. 
Grafen konusunda, Avrupa Birliği’nin, 10 yıl 
için 1 milyar avronun üstünde bir kaynakla 
desteklediği amiral gemisi projesinde yer alan 
tek Türk kuruluşuyuz. Ayrıca yine diğer amiral 
gemisi projesi olan İnsan Beyni projesinde yer 
alan tek Türk üniversiteyiz.  Canlı hücrelerden 

http://www.bilisimdergisi.org/s172

http://www.bilisimdergisi.org/s172


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 992015 OCAK98 Dosya : Türkiye’de nanoteknoloji

3 boyutlu baskı  ile doku ve organlar 
oluşturulması,  nanoparçacıklar ile hedeflenmiş 
tanı ve ilaç aktarımı ile kanser, damar sertliği 
gibi yaygın etkili sağlık sorunlarının tanı ve 
tedavisi, etiketsiz yöntemlere dayalı nano-
biyoteknolojik algılama ve tanı sistemleri 
konularında yoğun araştırmalarımız var.Gıda 
ve ziraat teknolojilerinde; yüksek besin değerli 
tahıllar, kuraklığa dayanıklı tahıllar, kontrollü 
salınımlı doğal gübreler, uzun raf ömrü için 
paketleme gibi konularda da çalışıyoruz. 
Nano güvenlik, çevre ve su alanlarında; 
nanoparçacıkların çevre ve insan sağlığına 
etkileri, su ve toprak temizliği ve nanoteknolojik 
yöntemlerle su ve havanın kirleticilerden 
arındırılması konularına odaklanıyoruz. 

-Türkiye’de nanoteknolojinin üretilir 
hale geldiğine ilişkin merkezinizde 
örnek olacak gösterilebilecek proje ve 
ürünleriniz nelerdir? 

-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyelerinden bir grupla beraber 
SUNUM’un ilk önemli üretime dönük çıktısı,19 
Aralık 2014’te Teknopark İstanbul’da temeli 
atılan KordSA – Sabancı Üniversitesi, Kompozit 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi. Süreç 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyelerinin başlattığı araştırmaların 
temeli üzerinde, 2012 yılında Fakülte, 
SUNUM ve KordSA Ar-Ge Merkezi arasında 
kompozit malzemeler üzerine bir üniversite-
sanayi işbirliği araştırma projesi ile başladı. 
Projenin ilk fazı 2013’te başarı ile sonuçlandı. 
Ticarileşme süreci aşamasında, yeni bir işbirliği 
modeli tasarımı üzerine çalışıldı. Modelde yapı, 
eğitim-temel araştırma-uygulamalı araştırma-
ürün geliştirme-kuluçka-ticarileştirmenin 
içerildiği bir ekosistemi ve bu ekosistem için 
gerekli olacak insan kaynaklarının ise öğrenci, 
öğretim üyesi, araştırmacı, girişimci ve 
mühendis tümünün aynı yapı içinde bulunması 
düşünüldü. Bu şekilde geleneksel sanayi – 
üniversite işbirliğinden çok daha farklı ve ileri 
düzeyde bir stratejik işbirliği süreci başlatıldı. 
Bu yapının ülkemizin 2023 yılı hedeflerine 
ulaşmasına önemli bir katkı sağlayabileceği 
örnek model bir yapı. Bu sürece destek için 
Sabancı Üniversitesi araştırıcılarının başlattığı 

iki girişim, Üniversitemizin 
ticarileştirme arayüzü 
olan Inovent firmamızın 
hızlandırıcı katkısı ile iki 
yeni firma kuruluşu olarak 
hayata geçti.  

-SUNUM’un bir 
araştırma merkezi 
olarak Türkiye’deki diğer 
nanoteknoloji araştırma 
merkezlerinden ayıran 
farklılıklar neler?

-SUNUM’un en 
önemli fark yaratan 
özelliği uygulamaya 
dönük, sanayinin 
ihtiyaçlarına odaklı 
çalışmalara odaklanması. 
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi’nin, 
özellikle malzeme sentez 
ve karakterizasyonu, 
biyoteknoloji ve moleküler 
biyoloji ve elektronik 
alanlarındaki gelişmiş 
insan ve cihaz altyapısı, SUNUM olanakları ile 
birleşerek, odaklı ve uygulamalı araştırmaları 
başarılı sonuçlara ulaştıracak bir bütün 
oluşturuyor.

- 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?

-Ülkemiz ulusal nanoteknoloji politikalarının 
geliştirilmesi konusunda göreceli olarak 
gecikmiş olsa da, özellikle son yıllarda 
nanoteknoloji alanında kamuda, üniversite 
- araştırma kuruluşlarında ve özel sektörde 
önemli yatırım ve çalışmalar yapılıyor. 
1990’ların başında beri dünyada gelişmekte olan 
nanoteknoloji politikaları konusunda Türkiye’nin 
geride kaldığı söylenebilir. Ancak özellikle 
2000’li yılların başında itibaren çeşitli adımlar 
atılmaya başlandı. Türkiye Nanoteknoloji 
konusunda iyi atılımlar yapıyor. Bundan sonra 

yapılması gereken Ar-Ge’den inovasyona, yani 
bir buluşun kullanılabilir halde ortaya çıkmasına 
geçişe emek vermek.  Türkiye dünyada pazar 
payı alabilmek için yenilikçi olmak durumunda 
çünkü artık benzer ürün üretmek yeterli 
olmayacak. Dünya çapında rekabet ya en ucuz 
yada diğerlerinden bir adım önde olmakla 
sağlanacak. 

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

-Ülkemizin önceliklerine göre belirlenmiş 
araştırma alanlarında, sanayideki Ar-Ge 
merkezleri, üniversiteler ve diğer araştırma 
kurumları ile tematik ve rekabet öncesi iş 
birlikleri oluşturmak, SUNUM’un öncelikli 
hedeflerinden biridir. Bu hedefin bir parçası 
olarak, bu iş birliklerinde küresel rekabette 
yardımcı, katma değerli, ihtiyaç esaslı özgün 
teknoloji ve ürünler geliştirilirken, geleceğin 
teknoloji öncülerini yetiştirmek ve öncü teknoloji 

şirketleri yaratmayı amaçladığımızı da belirtmek 
lazım. Ayrıca, elbette ülkemizdeki lisans ve 
lisansüstü düzeyinde uygulamalı nanoteknoloji 
eğitimine de katkımız oluyor.

Ülkemizin kendi alanlarında önder 
kuruluşları ile uzun soluklu ortak araştırmalar 
ve stratejik iş birliklerine başladık. Akademik 
alanda diğer nanoteknoloji merkezleri ve 
tamamlayıcı konularda çalışan birçok akademik 
kuruluşla beraber çalışıyor. Beraber çalışmak 
zaten üniversitemizinde en temel ilkesi. 
Diğer yandan da sanayi Ar-Ge merkezleri 
ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Sanayi ile iş 
birliği yaparken en temel amacımız; çözüm 
ortağı olarak, sanayi kuruluşunun hedeflerine 
ulaşmasında destek vermek. Hedefe ulaşmak 
için gerekli olan konularda yetkinliklerimizi 
zenginleştirmek veya yeni yetkinlikler katmak 
için, diğer yurtiçi ve yurtdışı akademik araştırma 
kuruluşları ile de yoğun bir işbirliği yapıyoruz.
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