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TÜS�AD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu gelece�in teknolojisini ele aldı: 
 

“Nanoteknoloji ve Türkiye’de Özel Sektör Çalı�malarına Örnekler” 
 
TÜS�AD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, üniversite ve sanayi sektörlerinde büyük 
yatırımların gerçekle�tirildi�i “Nanoteknoloji”yi, Sabancı Center’da düzenlenen  
“Nanoteknoloji ve Türkiye’de Özel Sektör Çalı�malarına Örnekler” ba�lıklı seminerde 
masaya yatırdı. 
 
Üniversite ve sanayide kayda de�er adımların atıldı�ı nanoteknoloji kavramına ı�ık tutmak, 
geli�mi� ve geli�mekte olan ülkelerde bu sistemin ara�tırma ve uygulama alanlarını uzmanlar 
tarafından aktarmak amacıyla düzenlenen seminerin açılı� konu�masını TÜS�AD – Sabancı 
Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü Prof. Dr. Gündüz Ulusoy gerçekle�tirdi.  
 
Enerji sorununun çözümü Nanoteknolojide 
Gündüz Ulusoy konu�masında, Türkiye’de nanoteknolojinin geli�imi için önemli kurumsal 
yapılanmaların hayata geçirildi�ini belirtti. Ulusoy, enerji sorununun dünya için en önemli 
sorunlardan biri oldu�una de�inerek “Dünyada kar�ı kar�ıya kaldı�ımız en önemli 
sorunlardan biri enerji ve enerjinin elde edildi�i kaynaklardır. Türkiye’de 
nanoteknoloji ara�tırmaları yapacak olan kurumsal yapı içinde nanoteknoloji 
uygulamaları ile enerji sorununa çe�itli çözüm yöntemleri geli�tirilecektir” dedi.  
 
Ça�ımızın sanayi devrimi olarak nitelendirilen nanoteknolojinin Türk sanayinde uygulanma 
boyutlarının ele alındı�ı seminerde Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Do�a Bilimleri 
Fakültesi Ö�retim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Mencelo�lu da bir konu�ma yaptı.   
 
Ara�tırma ve uygulama dünyası için nanoteknolojinin stratejik bir de�eri oldu�unu belirten 
Mencelo�lu, bu konunun özellikle Türkiye için büyük önem ta�ıdı�ını ifade etti. Dr. Yusuf 
Mencelo�lu, “Nanoteknoloji gerçe�ine baktı�ımızda; yo�un madde fizi�i, kimya, mühendislik 
bilimleri, moleküler biyoloji, genetik ve malzeme bilimleri ile yo�un ili�kisi olan, hem 
disiplinlerarası ve hem de teknolojiler üstü bir süreç oldu�u gözlenmektedir. Sürecin günlük 
ya�ama son derece hızla yansıyaca�ını dü�ünmekteyiz” diyerek sözlerine devam etti.  
 
Malzeme bilimleri alanında en yüksek atıf alan bilim insanlarından,  Princeton Üniversitesi 
Kimya Mühendisli�i Bölümü Ö�retim Üyesi Prof. Dr. �lhan Aksay, seminere onur konu�u 
olarak katıldı. 
 
Prof. Dr. �lhan Aksay, dünyada nanoteknoloji uygulamaları üzerine bir konu�ma yaptı. Prof. 
Dr. Aksay, dünyada nanoteknoloji alanında en büyük yatırımı ABD’nin yaptı�ını dile getirdi. 
ABD’nin 2001 yılından bu yana nanoteknolojiye 5 milyar dolar yatırım yaptı�ını belirten 
Prof. Dr. �lhan Aksay, bu ülkeyi Çin’in takip etti�ini sözlerine ekledi. 
 



Prof. Dr. �lhan Aksay konu�masında, nanoteknoloji için büyük yatırımlar gerekmedi�ini, var 
olan kimya laboratuarlarında yöntem de�i�tirmenin yeterli oldu�unu vurguladı. Prof. Dr. 
Aksay, nanoteknoloji kullanılarak Türkiye’nin co�rafi özellikleri nedeniyle gündeminde olan 
depreme dayanıklı malzemeler üretebilece�ini ifade etti. 
 
Prof. Dr. �lhan Aksay, son olarak, Türkiye’de nanoteknolojinin geli�imi için �u önerilerde 
bulundu: “Geleneksel üretim yöntemlerinin temiz ürünlere tercih edilmesi, Türkiye’de mevcut 
olan sanayiden açılarak nanoteknolojiye giri� yapılması, biyoesinli malzemelerde önderlik ele 
geçirilmesi ve dı�arıdaki nanoteknoloji ara�tırma merkezleri ile a� kurulması.” 
 
Türkiye’nin önde gelen sanayi kurulu�ları deneyimlerini payla�tı 
Seminerde, oturum ba�kanlı�ını Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Do�a Bilimleri 
Fakültesi Ö�retim Üyesi Prof. Dr. Kemal �nan’ın yaptı�ı, Türk sanayinde nanoteknoloji 
uygulamalarına ve bu uygulamaların ekonomik boyutuna de�inilen, “Türkiye’de Özel Sektör 
Çalı�malarına Örnekler” ba�lıklı bir panel düzenlendi. Panelistler, Ya�ar Holding Boya ve 
Kimya Grubu AR-GE Koordinatörü Gülsen Çeviker, Sabancı Holding SATEK Teknoloji, 
Malzeme ve Sınai Mülkiyet Komitesi Genel Sekreteri Mehmet Kırca ve Korteks �plik A.� 
AR-GE SSTH Müdürü Mutlu Sezen kurumlarındaki nanoteknoloji uygulamalarını anlattılar. 
 
“Nanoteknoloji ile üretilen boyalar hava ve su kirlili�ini temizlemede çözüm olu�turuyor” 
Ya�ar Holding Boya ve Kimya Grubu AR-GE Koordinatörü Gülsen Çeviker konu�masında, 
2005 yılında pazara sundukları ürünlerle, Türkiye’de ilk kez nanoteknolojik ürünler üreten 
firma olduklarını belirtti. Çeviker konu�masında, fotokatalitik temizlemenin önemi üzerinde 
durdu. Fotokatalitik temizlemenin önümüzdeki on yıl içerisinde hava ve su kirlili�i gibi 
küresel sorunlara çözüm getirece�ini vurgulayan Gülsen Çeviker sözlerine, “Avrupa 
Birli�i’nin destekledi�i projelerle egzos gazları ve baca atıklarından kaynaklanan azot 
monoksit, karbon monoksit gibi zararlı bile�enlerin fotokatalitik boyalarla temizlenmesinin 
mümkün oldu�u ispatlandı” �eklinde devam etti. 
 
Gülsen Çeviker, DYO olarak geli�tirdikleri ve DYO NANOTEX ve DYO NANOMAT dı� ve 
iç cephe boyalarının havayı temizleme etkinli�inin, Avrupa Birli�i’nin destekledi�i projelerde 
kullanılan sistemlerden, daha fazla oldu�unun yurtdı�ında yapılan testlerle belirlendi�ini 
söyledi. Bu boyalarda, inorganik nano boyuttaki metal oksitler etrafı reçine sistemleri ile 
güçlü ba�larla sarılarak üç boyutlu a� olu�turuldu�unu ifade eden Çeviker, bu yöntem ve ürün 
için patent ba�vurusu yaptıklarını belirtti. 
 
Nanoteknolojik ürünlerin satı�lar üzerinde olumlu etkisi oldu�unu dile getiren Çeviker, bu yıl 
in�aat boyaları satı�larının miktar açısından % 10’nunu, de�erde ise %16’sını nano ürünlerin 
olu�turdu�unu söyledi. Gülsen Çeviker, 2005 yılında pazara sundukları di�er ürünleri silika 
esaslı UV kürlendirmeli parke ve mobilya verni�inin Avrupa Patent Ofisi tarafından bulu� 
kapsamına alındı�ını belirtti. Çeviker, nano boyuttaki silikalarla çizilmezlik sa�layan ürünün, 
parke ve mobilya üreticileri tarafından ihraç ürünlerinde kullanıldı�ını söyledi. Gülsen 
Çeviker, “Bugün üniversitelerle ve büyük sanayi kurulu�ları ile yürüttükleri ortak projelerle 
gelece�in nano boya ve kaplamalarının tasarımını yapmaktayız” �eklinde sözlerine son verdi. 
 
“AB 7. Çerçeve Projeleri’ne katılım Türkiye’nin bu konuda daha çok bilgi birikimi 
edinmesine ve Avrupa ile olan entegrasyonuna fayda sa�layacak” 
Korteks �plik A.� AR-GE SSTH Müdürü Mutlu Sezen konu�masında, Zorlu Tekstil Grubu 
bünyesindeki Korteks �plik’in, nano malzemelerin polyester iplik üretiminde kullanılmak ve 
avantajlarından fayda sa�lamak üzere teknolojik ara�tırma ve ürün geli�tirme faaliyetlerinde 
bulundu�unu söyledi. Sezen, Nano gümü� kullanarak anti-mikrobiyel iplik, Nano Karbon 
tüpler kullanarak anti-statik özelli�i olan ve tekstilde, kullanımında boya alma kabiliyeti olan 
anti-statik polyester iplik geli�tirme çalı�malarına devam ettiklerini ifade etti. Mutlu Sezen, 



“Ulusal Nanoteknoloji Merkezi ile yapılan protokol gere�i merkezde geli�tirilecek yeni nano 
malzemeler ve teknolojilerin Zorlu Tekstil Grubu bünyesinde sanayide uygulanmasına 
yönelik çalı�malar yapılacak. Örne�in kendi kendini temizleyebilen tekstiller, biyolojik fayda 
sa�layan malzemeler, nano sol-jel ve plazma kaplama teknikleri öncelikli uygulama alanları 
olacak. Korteks olarak, devlet-sanayi-üniversite i�birli�inin önem veriyor ve bu alanda yeni 
yakla�ımlarla Nano-teknoloji alanında Türkiye’nin, özellikle tekstilde ilerleme 
kaydedebilece�ini vurguluyoruz. Ayrıca, Avrupa Birli�i 7. Çerçeve Projeleri’ne katılım 
Türkiye’nin bu konuda daha çok bilgi birikimi edinmesine ve Avrupa ile olan entegrasyonuna 
fayda sa�layacak” dedi. 
 
 
 
 
 


