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1.

GİRİŞ

Bu raporda, nanoteknoloji alanındaki uygulamalarını araştırdığımız gelişmiş ülke Kuzey Buz Denizi’nde limanları olan,
Avrupa Birliği’nin liderliğini yapan, Avrupa’daki endüstrinin ve ARGE çalışmalarının öncüsü olan, halkının refah
seviyesi diğer Avrupa ülkeleri ile mukayese edildiğinde ortalamanın üzerinde olan Federal Alman Cumhuriyeti’dir.
Bu raporun hazırlanmasında temelde Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (Bundesministerium für Bildung
und Forschung, BMBF) ile Alman Mühendisler Birliği’nin (Verein Deutscher Ingenieure, VDI), Almanya’da
Nanoteknolojinin ticarileştirilmesine dair hazırladıkları iki kapsamlı rapordan faydalanılmıştır. Bu iki kaynak ve bunlar
dışında başvurulan tüm diğer kaynaklar, bu raporun en sonundaki kaynaklar kısmında liste şeklinde sıralanmıştır.
Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Prof. Dr. Johanna Wanka’nın da ifade ettiği gibi, Almanya, nanoteknolojiyi
“stratejik” teknoloji ve ülkenin geleceğini şekillendirecek “anahtar” teknoloji olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla
nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren araştırma grubu ve şirketlere verilen mali destekler ve ülke çapında
nanoteknolojinin ticarileşmesi için oluşturulmaya çalışılan şartlar üzerinde, bu önem göz önünde bulundurularak
çalışılmaktadır.
Nanoteknoloji konusunda sarf edilen büyük gayretlerin sebeplerinden biri, ülkelerin, nanoteknolojinin istihdam ve ciro
şeklinde ülke ekonomisine yapacağı katkı beklentileridir. Bugün elektronik, kimya ve optik sanayiinde, pazara arz edilen
ürünlerin rekabet gücünü, üreticilerin nanoteknoloji konusundaki yetkinlikleri belirlemektedir.
Alman hükümeti nanoteknolojinin, İklim, çevre kirlenmesi, artan dünya nüfusuna enerji, gıda ve su tedarik etmek gibi,
gelecekte çok büyük sıkıntılar olarak karşımıza çıkacağı tahmin edilen küresel konuların çözümü olarak görmektedir.
Nanoteknolojide sarf edilen gayret ve emeğin artmasındaki harekete geçirici mali motor güç, Alman Hükümeti ve
Avrupa Komisyonu’nun verdiği yüksek seviyelerdeki araştırma destekleridir. Nanoteknoloji konusunda çalışan
grupların bilimsel motivasyonu, daha küçük, daha hızlı, daha güçlü ve daha akıllı ürünler yapabilmektedir.
Taradığımız hiçbir kaynakta, Alman savunma sanayiinde nanoteknolojinin kullanımına ve uygulamalarına dair bilgiye
rastlanmamıştır.
Bilimsel araştırmaların yanında, nanomalzemelerin insan ve çevre üzerine tahmin edilemeyen olumsuz etkileri de yoğun
bir şekilde araştırılmakta ve bu araştırmalara yüksek mali destek payları ayrılmaktadır.
Nanoteknolojinin tanımı konusunda uluslararası bir fikir birliğine henüz varılamamıştır. Okunan Almanca raporlarda
“nanoteknoloji” kavramı şu şekilde tanımlanmıştır:
“Nanoteknoloji, fonksiyonlarını belirleyecek veya etkileyecek boyutlardan en az bir tanesinin yaklaşık 1 ila 100 nm
mertebesinde olduğu malzemelerin ve bileşenlerin üretimi, analizi ve kullanımı üzerinde çalışılan bilim dalıdır. Bu
malzeme ve bileşenlerin ebadının nanoölçekte olması, mevcut ya da geliştirilen yeni ürün ve uygulamalara yeni
fonksiyonlar kazandırılması ve iyileştirilmeleri sonucuna götürür.”

2. Almanya’da Nanoteknolojinin Ticarileştirilmesi
Yapılan bu nanoteknoloji araştırmasının amacı, Almanya’da nanoteknolojinin ticarileşmesi konusundaki zorlukların
sebeplerinin bulunmasıdır. Buradan hareketle bu sebeplerin ortadan kaldırılması için alınması gereken tedbirlerin,
atılması gereken adımların tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bilhassa şu soruların cevaplanması gerektiği
düşünülmektedir:
•
•

Nanoteknolojinin başarılı bir şekilde ticarileştirilmesinde, hangi parametreler önemlidir (mekân, ağ, hukuki
şartlar, yetişmiş insan sayısı, finansal destek)?
Almanya’da nanoteknolojinin başarılı bir şekilde ticarileştirilmesi için, devlet, finans sektörü, araştırma
enstitüleri, şirketler neler yapmalı, hangi tedbirleri almalıdırlar?

Nanoteknoloji, fikir-ürün zincirinin daha çok başlangıç aşamalarında kullanılmaktadır. Fakat pazarda, nanoteknoloji
kullanımından elde edilecek fazladan kazanç, ancak son ürün aşamasında ortaya çıkmaktadır. Bu durumdan dolayı
nanoteknoloji üreten işletmelerin bu fazladan kazançtaki payları düşük kalmaktadır. Bu durum nanoteknolojinin
ticarileştirilmesinin önünde bir engeldir. Nanoteknoloji üreten işletme, üretim tekniğini yenilemek, uygun hâle getirmek
mecburiyetinde olduğundan, yükselen imalat maliyeti sebebiyle zor durumda kalmaktadır. Bu zorluğa, bir de yeni
sistemlerin ve bileşenlerin test edilmesini ve böylece uzayan zaman ihtiyacı eklenerek, ticarileşme süreci uzamaktadır.

Risk sermayesi yatırımcılarının çekingen davranması, nanoteknolojinin önündeki bir başka engeldir.
Nanoteknolojinin ticarileştirilmesi konusunun ekonomik şartlarla ilgili bir yüzü olduğu gibi, siyasi ve toplumsal
konulara bakan bir yüzü de vardır. Devletin destek faaliyetleri, teknoloji transfer işlemleri, standardizasyon meseleleri,
ticaret ve vergi kanunları, harsi (kültürel) meseleler, nanoteknolojinin sunduğu fırsatların ve beraberinde getirdiği
risklerin halk tarafından nasıl algılandığı da bu süreç boyunca önemli rol oynayan değişkenlerdir. Bilhassa
nanoparçacıklar ihtiva eden ürünlerin muhtemel toksikolojik ve ekotoksikolojik etkileri konusunda hararetli tartışmalar
yapılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalarda konuyla irtibatı olan oldukça geniş bir kesimden katılım olmaktadır: Çevre
koruma dernekleri, iş güvenliği kurumları, tüketiciyi koruma dernekleri, sigortalar, sanayi kuruluşları, sendikalar ve işçi
haklarıyla ilgili devlet organları ve kanun koyucular gibi. Günümüzde “nano” etiketiyle piyasaya sunulan ürünler vardır.
Kimi zaman bu ürünlerle nanoteknoloji arasındaki bağın ne olduğu tam olarak belirgin bir şekilde ifade edilmemektedir.
Bu da müşterilerin nanoteknolojiye şüphe ile yaklaşmalarına yol açmaktadır.
Almanya’da nanoteknolojiyi ticarileştirme işine, her biri farklı stratejiler takip eden büyük şirketler, küçük ve orta
ölçekli işletmeler ve start-up işletmeler öncülük etmektedirler.
Nanoteknoloji araştırma faaliyetleri açık ara farkla devlet üniversiteleri ve enstitüleri tarafından yürütülmektedir. Özel
çabası olan şirketler de vardır. Temel nanoteknoloji araştırmaları ile nanoteknolojinin ticari uygulamaları arasındaki
önemli köprülerden birini, BMBF’in uygulamaya dönük araştırma projeleri destekleri teşkil etmektedir.

2.1 İstihdam, Ciro ve Yatırımlar
Değerlendirmede kullanılan parametrelerin (çalışan sayısı ve ciro) değerleri, sahada etkin olarak çalışan oyunculara
(kurumlara) sorarak (anket) elde edilmiştir. Bu sınıflamaya göre Almanya nanoteknoloji yetkinlik haritasındaki
(http://www.nano-map.de) verilerin istatistiksel değerlendirmesi yapılmıştır.
Bu anketlerin neticelerine göre, bugün Almanya’da nanoteknoloji sahasında mevcut istihdam sayısı (yuvarlak hesap)
70.000 civarındadır. Bunun üçte biri nanoelektroniktedir (23.333), dörtte biri nanoaletler ve nanoanalitiktedir (17.500)
ve %20 kadarı kimya /malzeme bilimleri sahasındadır. Bu istihdam sayısının %10 kadarı küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerdedir.
Günümüzde Almanya’da 1100 tane işletme nanoteknolojinin ARGE, ticari ürünlerin pazarlanması ve hizmet
sahalarındaki uygulamaları üzerinde çalışmaktadır. Bunların %75’lik kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.
Nano-map.de sitesinde kayıtlı şekliyle nanoteknoloji çalışan kurum ve kuruluşların sınıflandırılması: (1) iş birlikleri,
(2) araştırma enstitüleri, (3) yüksek okul araştırmaları, (4) küçük ve orta ölçekli işletmeler, (5) büyük şirketler, (6) kamu
yönetimi, (7) finans kurumları, (8) dernek/sivil toplum kuruluşları, (9) medya ve müzeler. Şirketlerin de %75 kadarı
küçük ve orta ölçekli şirketlerdir. Bunların 1/3’ü araştırma enstitüleridir. Bunların da 800 tanesi yüksek okul
enstitüleridir, 160 tanesi araştırma enstitüsüdür.
Nanoteknoloji şirketlerinin yarısı, en fazla 10 çalışandan oluşan küçük işletmelerdir. Şirketlerin üçte birinin çalışan
sayısı 20’ye ulaşmıştır. Ankete katılan şirketlerin çalışanlarının toplamı 1635’dir. Bu değer, tespit edilen toplam 200
start-up nanoteknoloji şirketi sayısına ekstrapolasyon yapılırsa, start-up nanoteknoloji şirketleri yaklaşık 5000 çalışana
istihdam sağlıyor demektir.

2.2 Devlet Destekli Nanoteknoloji
Almanya’daki nanoteknoloji araştırmalarının en büyük para kaynağı “Drittmittel” denen kaynaklardır (bunun anlamı,
belli bir amaca yönelik olmadan kasaya girmiş paradan yatırım yapılmasıdır). Nanoteknoloji sahasında çalışan
kurumların %85’inden fazlasında “Drittmittel” kaynağı, toplam kaynaklarının dörtte birinden fazlasına tekabül
etmektedir.
BMBF Verbundprojektförderung (Karma Proje Desteği): Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın verdiği özel bir
destek türüdür. Birden fazla tüzel kişilikten (kurumdan) oluşan, bir konsorsiyum anlaşması ile kurulmuş ve başlatılmış,
her tüzel kişiliğin kendi varlığını koruduğu projelere Verbundprojekt denmektedir. BMBF nanoteknoloji
araştırmalarına, yıllık 220 milyon Euro değerinde karma proje desteği kapsamında yatırım yapmaktadır. Tüzel kişilikler
birleşerek, bir yandan kendi bağımsız varlıklarını sürdürürken, diğer yandan sadece bu projenin yürütülmesi için ortak
bir şirket kurulması şeklindeki çalışmaya, Arbeitsgemeinschaft denmektedir.

Nanoteknolojinin ilerlemesinde kullanılan finansman kaynaklarından biri de “venture capital” (VC) denen sermaye
şeklidir ve risk sermayesi, cesaret sermayesi, katılım sermayesi gibi ifadelerle de anılmaktadır. Yatırımcı, sermayesinin
belli bir miktarını, hiçbir güvence olmadan uzun süreliğine vermektedir. Almanya’nın nanoteknoloji atlasına kayıtlı 14
adet gerçek manada (VC) risk sermayesi ile desteklenen şirketi bulunmaktadır. Almanya örneğinde 6 ila 10 seneliğine
risk yatırımı yapan finans kurumları bulunmaktadır.
BMBF, nanoteknolojiye verilen mali destekler bakımından başrolü oynamaktadır. Mesela genç girişimciler için
düzenlenen bir yarışma kapsamında genç bilim insanlarına, 5-7 kişilik kendi çalışma takımıyla, 5 sene kadar gerekli
donanıma sahip bir ortamda uygulamalı çalışma yapma imkânı verilmektedir.
BMBF iş birliklerini çoğaltmak için, mükemmeliyet merkezleri kurmaktadır. Bu merkezler gelecekte, yerel desteklerle,
üye aidatlarıyla ve hizmet ile kendilerine kaynak sağlayacaklardır. Buna güzel bir misal, nano analitik mükemmeliyet
merkezinden çıkan, Münster şehrinde kurulan CeNTech GmbH işletmesidir. CeNTech, nanoteknoloji alanında
çalışmak isteyen işletmelere danışmanlık yaparak, kuluçka makinası işlevi görmektedir.
2011’den 2013 ortasına kadar patentler alınmış, 8 adet “spin-off” şirket (ana konusu farklı bir çalışma, proje veya
şirketten ortaya çıkan yeni şirket, yan etki gibi) kurulmuştur.
Almanya kendi tabii kaynakları kıt olan bir ülkedir. Almanya ihracat yapmayı hedefine koymuş bir ülkedir. Bu duruma
binaen, Almanya’nın yüksek teknoloji stratejisinin hedefinde, planlı ARGE politikaları ve toplum için çok önemli
alanlarda yenilikçi yaklaşımlar vardır. Toplum için önemli alanlar, tıp, iklim, enerji, çevre, ulaşım ve iletişimdir. 2006
yılından sonra 8 bakanlık “Nano-Initiative – Aktionsplan 2010” kapsamında çalışmalar yürütmeye başlamışlardır.
Bu çalışmalar (1) Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) yönetiminde, (2) Federal Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanlığı (BMAS), (3) Federal Gıda, Tarım ve Tüketici Hakları Bakanlığı (BMELV), (4) Federal Sağlık Bakanlığı
(BMG), (5) Federal Çevre, Tabiatı Koruma ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı (BMU), (6) Federal Ulaşım, İnşaat ve
Şehirleşme Bakanlığı (BMVBS), (7) Federal Savunma Bakanlığı (BMVg) ve (8) Federal Ticaret ve Teknoloji
Bakanlığı (BMWi)’nın ortak çalışmasıyla yürütülmüştür.
Bu geniş kapsamlı çalışma çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, kılavuz yenilikler, riziko
araştırmaları, kamu ile kapsamlı iletişim, nanoteknoloji fırsatları ve etkileri konuları üzerinde yoğun bir şekilde
durulmuştur.
Alman devleti, nanoteknolojinin getirdiği fırsatları, güvenilir, istikrarlı ve başarılı kullanılabilmesi için gerekli
çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere “Nano-Initiative – Aktionsplan 2010” planı ile icra kurulunu harekete
geçirmiştir.
İcra kurulu toplantılarından ve nanoriziko araştırmalarından çıkan sonuçlara ve kararlara göre siyasilere, yapılması
gerekli görülen kanuni düzenlemeler hakkında bilgi verilmektedir.
İcra kurulunun yanında, bilgi alış-verişi sağlamak ve tartışma ortamı sunmak gayesiyle nanoteknoloji eyaletler
topluluğu ortaya çıkmıştır. Bu topluluğa eyaletlerden araştırmaları destekleyen oyuncular dahil edilmiştir. Bunlar
hükümeti ve birbirlerini faaliyetleri konusunda bilgilendirmekte, iş birlikleri için ne tür fırsatların olduğunu
görüşmektedirler.
Her eyalet kendi coğrafyasındaki nanoteknoloji girişimlerine destek vermiştir. Federal hükümetin ve devletin ortak
olarak verdikleri destekler de vardır. Bu kapsamda DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Alman Araştırma
Ortaklığı) en büyük destekleri veren kurumdur. Helmholz, Leibniz araştırma merkezleri ile Max-Planck ve
Fraunhofer şirketleri (*şirket tipi mali yönetim şekillerini isimlerindeki Gesellschaft kelimesi göstermektedir)
desteklenmiştir. 2011 yılında enstitü destekleri kapsamında, nano konulu araştırmalara 279 milyon Euro harcanmıştır.
Almanya çapında enstitü destekleri arasında verdiği 5 milyon Euro destekle Volkswagen Vakfı zikredilebilir. Bu
desteklerle birlikte devlet kurumları ve enstitülerin verdiği nano desteklerin toplamı 630 milyon Euro yapmaktadır.
İşletmelerin dörtte biri krediyi kısmi finasman olarak kullanmaktadırlar.

2.3 Finans Sektörü ve Katılımcı Sermaye
Yaklaşık 80 tane sermaye ortaklığı şirketi (sermayesi çok büyük olan ve sermayesi düşük şirketlere maddi destekte
bulunmayı hedef edinmiş şirket demektir), nanoteknoloji sahasında çalışmaktadır. 22 tane finans kurumu nanoteknoloji
şirketleriyle ortaklık kurmuştur. Nanoteknoloji şirketlerine yatırım yapan finans kurumlarını çoğunlukla bir veya birkaç
devlet kurumuyla ortak yatırım yapmaktadırlar. Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Yüksek Teknoloji Girişimci Fonu
(High-Tech Gründerfonds) bu finans kurumlarının başında gelmektedir.

2.4 Almanya’daki Nanoteknoloji Şirketleri
Yeni nanoteknoloji şirketlerinin kurulmasını teşvik etmek için alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler:
•
•
•
•
•
•
•

Kuruluş aşamasında karşılaşılan bürokratik engeller kaldırılmaktadır, ticaret sicil kayıtları basitleştirilmektedir
ve hızlandırılmaktadır.
Yüksek teknoloji girişimci destekleri ve kuluçka merkezleri ile kuruluş aşamasında mali kaynaklara ulaşılması
iyileştirilmektedir;
Girişimcilik yarışmaları ve girişimci varlık programları iyileştirilmektedir,
Patent ve fikri mülkiyet hakları konusundaki düzenlemelerle, üniversitelerden çıkan spin off şirketlerin ortaya
çıkmasını teşvik edecek cazip ortamlar oluşturulmakladır,
Girişimci danışmanlık hizmetlerinin, meslek birlikleri, meslek odaları ve endüstri dernekleri aracılığıyla
iyileştirilmekte ve şeffaflaştırılmaktadır,
Kuruluş aşaması öncesi ve esnasında girişimcilere piyasa araştırmasında, sürdürülebilir iş stratejilerinin
geliştirilmesinde profesyonel destek verilmektedir,
Personel ve vergiler konusundaki yükün hafifletilmesi için kuruluş aşamasında yol göstermesi bakımından
“sanal” start-up yapılarının geliştirilmektedir.

Üniversite ve araştırma merkezleri ile şirketler arasındaki iş birlikleri üzerinden, fikirlerin hızlıca ürüne dönüştürülmesi
için PPP (Public Private Partnership, Kamu Özel Ortaklıkları) iş modelleri oldukça başarılıdır. Akademi – endüstri
ortaklığı araştırma merkezleri ve ortak şirketler kurulması suretiyle etkili mekanizmalar oluşturulabilmektedir. Bu tür
girişimlerle, (1) uluslararası pazar kaynaklarına erişimi olan şirket yapıları, (2) araştırma merkezlerinin yüksek bilgileri
ve (3) start-up işletmelerin esnek ve dinamik yapıları bir araya getirilebilmektedir.
Büyük şirketler ülke için çok önemli aktörlerdir. Çünkü sadece birkaç tane büyük şirket ARGE için büyük paralar
harcama imkânına sahiptirler.
Büyük şirketlerin bazıları içinse nanoteknoloji, asıl iş sahalarından farklı bir iş koludur. Bu bakımdan bazı büyük
şirketler kısa süreli return-on-investment (amorti) hisse senedi ilkesine benzer şekilde başkaca stratejileri tercih
etmektedirler.
PPP sadece araştırma alt yapısının kurulması ile sınırlı bir iş modeli değildir. Aynı zamanda kamu özel ortaklığı
şirketlerin kurulması çalışmalarını da kapsar.
Almanya’daki nanoteknoloji start-up işletmelerinin %63 kadarı, mevcut bir işletme yapısından ayrılmak suretiyle
doğan start-up işletmelerdir. Bu süreçte start-up kurmak üzere ayrıldığı ana kurum, çoğu durumda üniversite ve meslek
yüksek okullarıdır. Bunların yanında şirketlerden, Max-Planck ve Fraunhofer Araştırma Merkezleri gibi kurumlardan
ayrılarak kurulan start-up işletmeler de mevcuttur. Şirketlerden ayrılırken, şirketin bir bölümü tamamen ayrılarak startup işletmeye dönüştürülmektedir. Üniversitelerden ayrılarak kurulan start-up işletmeler, sadece patent haklarının
devralınmasından ibarettir.
Start-up türü girişimler, büyük bir şirketin ana iş sahasına uymayan alanlarda ve risk faktörü yüksek alanlarda
teknolojiyi geliştirme yetisine sahiptirler. Start-up işletmeler yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda bağımsız
olarak çalışabilir, kendilerine pazarda bir yer edinebilirler, büyük şirketler tarafından devralınarak geliştirilebilirler
veya büyük şirketlere teknoloji ve patent üreterek hayatta kalabilirler. Start-up işletmeler, akademik veya endüstriyel
araştırmaların bir sonucu (yan ürünü: SPIN-OFF) olarak ortaya çıkabilmektedirler. Büyük işletmeler, ana faaliyet
alanına girmeyen nanoteknoloji araştırmalarını, tayin ettikleri bir araştırmacı takımı ile bir start-up işletme kurarak
hayata geçirebilirler. Bu tür girişimlerde start-up işletme modelinin üstünlüğü, bilimsel fikri hızlı deneme imkânı ve
kestirme ARGE yolları sunmasıdır.
Nanoteknolojik yeniliklerin piyasadaki başarıları, ulusal ve uluslararası sosyo-ekonomik şartlara sıkı sıkıya bağlıdır.
Buradaki en önemli unsurlar şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•

Almanya’da ve Avrupa’da araştırmaların devlet tarafından desteklenmesi,
Ortaklık ve iş birliklerinin kurulması,
Nanoteknoloji sahasında çalışacak gençlerin yetiştirilmesi,
Risk araştırmalarıyla, nanomalzemelerle güvenli ve sağlıklı çalışma yöntem ve ortamlarının oluşturulması,
Risk yönetimi ve risk düzenlemeleri,
Kamunun bilgilendirilmesi ve halkla ilişkiler (kamu ile iletişim),
Uluslararası uyuşmalar ve standartlaştırmalar.

2.5 Almanya’daki Nanoteknoloji Kurumları
Leibniz Gemeinschaft
86 ayrı enstitüden oluşan bir enstitüler birliğidir. Leibniz Birliği’nin 15 enstitüsü, nanoteknoloji sahasında ortak
çalışma yürütmektedir ve bu çalışmaların koordinasyonunu Leibniz INM Saarbrücken yapmaktadır.
Fraunhofer Nanoteknoloji İttifakı (Fraunhofer Nanotech)
Nanoteknoloji konusundaki çalışmaları koordine etmek için, Fraunhofer Şirketi’nin 20 enstitüsünün bir araya gelerek
oluşturduğu bir topluluktur. Fraunhofer, uygulamalı araştırmalar konusunda Avrupa’nın en büyük organizasyonudur.
Araştırma konularını insanlarının ihtiyaçlarına göre seçmektedir: sağlık, güvenlik, iletişim, ulaşım, Enerji ve çevre.

2.6 Gençlerin Desteklenmesi
Alman hükümeti, “mükemmel bilim insanlarının yetiştirilmesini” en stratejik ve merkezi önemi olan bir mesele” olarak
görmektedir. BMBF her sene 7 gence, kendi araştırma takımını kurması için, destek vermektedir. Bu araştırma
takımlarına verilen destekler 4 sene sürmektedir. Arada başarı gözlenirse, bu süre 6 seneye kadar çıkarılmaktadır. Destek
verilirken “mükemmel genç araştırma takımının”, nanoteknoloji ve malzeme teknolojisi konusunda çalışmaları şartı
getirilmektedir.

2.7 Nanoteknolojinin Sağlıklı ve Güvenli Kullanımı
Nanomalzemelerin ticarileşmesinde ehemmiyet arz eden noktalar arasında, nanomalzemenin insan sağlığı ve çevreye
etkileri, bunlarla ilgili araştırmalar, sonuca göre kanuni düzenlemeler, nanomalzeme imalat adımlarının mevcut imalat
zincirine entegrasyonu meselelerini de zikretmek gerekmektedir.
Nanoparçacıkların iş güvenliği ve sağlığı açısından müsaade edilen değerleriyle alakalı her türlü bilimsel tanım, sadece
ve ancak kanunlarda yazılı olarak bulunuyorlarsa hukuki yaptırımları olabilmektedir.
EU Komisyonu, nanoürünlere dair hazırlayacağı bir internet platformu üzerinden çevre koruma organizasyonları,
tüketici koruma organizasyonları ve fertler piyasadaki nanoürünler hakkında diledikleri ayrıntılı bilgilere
ulaşabileceklerdir.

3. Türkiye’de Nanoteknolojinin Ticarileştirilmesi
Nanoteknolojik yeniliklerin piyasadaki başarıları, ulusal ve uluslararası sosyo-ekonomik şartlara sıkı sıkıya bağlıdır.
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin nanoteknolojiyi sanayileştirme ve ticarileştirme faaliyetlerini ne şekilde yürüttüğünü
incelediğimizde, aşağıdaki yedi konuyu göz önünde bulundurarak, o konularda yapılan tespitlere dayanarak kısa ve uzun
vadeli nanoteknoloji stratejilerini geliştirdiklerini görüyoruz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Araştırmaların devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir,
Ortaklık ve iş birliklerinin kurulması gerekmektedir,
Nanoteknoloji sahasında çalışacak gençlerin yetiştirilmesi gerekmektedir,
Risk araştırmalarıyla, güvenli, sağlıklı çalışma yöntem ve ortamlarının oluşturulması gerekmektedir,
Risk yönetimi ve risk düzenlemeleri gerekmektedir,
Kamunun bilgilendirilmesi ve halkla ilişkiler (kamu ile iletişim) gerekmektedir,
Uluslararası uyuşmalar ve standartlaştırmalar gerekmektedir.

Türkiye nanoteknoloji denilen bu alana girerken, öncelikle nanoteknolojinin stratejik olarak, kendi güvenliği için,
bilimde öncü devletlerden biri olabilmek için, teknolojinin sadece tüketicisi olarak kalmamak, aynı zamanda
teknolojinin üreticisi olabilmesi için, uluslararası ekonomik rekabet gücünün yüksek olabilmesi için göz ardı
edemeyeceği, ihmal edemeyeceği bir teknoloji alanı olduğunu tespit etmelidir. Sonra da tespit ettiği bu önem seviyesine
uyumlu olarak, ne kadarlık bir mali kaynak ayıracağına, kaç tane bu alanda yetişmiş insana ihtiyacı olduğuna, dolayısıyla
kaç insanını bu alana yönlendireceğine ve çalıştıracağına karar vermelidir. Nanoteknolojinin ticarileştirilmesi
konusunda başarılı olabilmek için, hangi parametrelerin önemli olduğu (mekân, ağ, hukuki şartlar, yetişmiş insan sayısı,
finansal destek) ve devletin, finans sektörünün, araştırma enstitülerinin, şirketlerin üzerine hangi vazifelerin düştüğü ve
hangi tedbirlerin alınması gerektiği sorularına cevap aramalıdır.

Özel şirketlerin nanoteknoloji araştırmalarına doğrudan ve acil kazanç elde etmeden yatırımda bulunabilmeleri için, bu
tür ortaklıklara özel kanuni düzenlemelerle, başarılı olunması durumunda şirketin bundan fazlasıyla kazanç
sağlayabilmesine imkân verilmelidir. Başarısızlık durumunda da zararın paydaşlar arasında adil bir şekilde
bölüştürülmesi kanunen sağlanmalıdır.
Tüm nanoteknoloji ürünleri, ama bilhassa tekstil konusunda, yapılması gereken çok mühim işlerden biri de “Nano
Kalite Damgası” uygulamasıdır. Bunun için de tekstile uygulanan nanoteknoloji fikirlerinin etkinliklerini test etmek
için yöntemler geliştirilmesi, nanoteknoloji ürünü tekstiller piyasaya sürülmeden önce nanoteknoloji işlev testinden
geçirilerek, bu kalite damgasını almalarını kurala bağlamak gerekir.
Bazı hocalarımıza, nanoteknolojinin ticarileştirilmesinde hangi faktörler tartışılmalıdır, göz önünde bulundurulmalıdır
ve kendi sosyoekonomik, uluslararası ve kültürel şartlarını göz önüne aldığımızda, Türkiye nanoteknolojiyi başarılı bir
şekilde ticarileştirebilmek için neler yapmalıdır soruları yöneltildi. Aşağıda, hocalarımızın sorularımıza verdikleri
cevaplar ve düşünceleri aktarılmıştır.

Dr. Maksut Maksutoğlu Röportajı
Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, Magde ARGE Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. kurucu ortağı
Çalışma konuları: Multiferroik malzemelerin elektriksel ve manyetik karakterizasyonu, manyetoelektrik etki,
manyetokapasitans etki, empedans spektroskopisi, Hallbach ve iki kutuplu mıknatıs tasarımı ve simülasyonu.
Biz üç akademisyen arkadaşız. Ben ve bir diğer arkadaşımız deneysel fizik çalışıyoruz, üçüncü arkadaşımız da
hesaplamalı fizik çalışıyor. Üçümüz 2015 yılında bir spin off şirket kurduk. Büyük bir projede akademik
araştırmalarımızı yaparken, araştırmalarımızda kullandığımız bazı cihazları kompakt sistemler olarak
üretebileceğimizi düşündük. O zamanlar sanayi bakanlığının tekno girişim sermayesi desteği programından 100.000TL
tutarında bir destek aldık. Amacımız süper iletken mıknatıs ve kriyojenik sistem teknolojileri üzerinde çalışmak, bu
alanda ürünler tasarlamaktı. Aldığımız mali destekle ilk ürünümüz üzerinde çalışmaya başladık. Projemizle ilgili diğer
bilimsel çalışmalarımızı da paralel olarak sürdürdük. İlk ürünümüz küçük bir süper iletken mıknatıstı. Sonra vakum
hazneli bir kriyostat ve bir numune tutucu üzerinde çalışmaya başladık.
Bu aşamada tasarladığımız ürünleri yapabilmek için gereken malzemelerden sadece paslanmaz çeliği yurtiçinden temin
edebildik. Ne ihtiyacımız olan sensörlerden herhangi birini ne kullanacağımız boruları ne de teli yurt içinden temin
edebildik. İhtiyacımız olan malzemelerin çoğunu yurtdışından almamız gerekti. Bunların tedarikçileri sınırlıydı. Kolay
bulamıyorduk. Küçük şirket olduğumuz için önce bizi araştırmaya kalkışanlar oldu. İstediğiniz bu malzemelerle ne
yapacaksınız şeklinde sorgulayanlar oldu.
Biz devletten desteği aldık. Bir sene sonra bizden başarılı olmamız, ürünümüzü pazara hazır duruma getirmemiz ve
para kazanmamız beklendi. Bizden beklendiği gibi bu safhaları geçebilmiş olsak, bir sonraki destek programlarına
başvuru imkânımız olacak. Ama biz bu safhaları tam olarak geçemedik. Hem de bir sonraki aşamada teklif edeceğimiz
proje bütçesinin %25 kadarını kendimiz temin etmemiz gerekiyor. KDV’leri kendimiz ödememiz lazım. Malzemeleri
yurtdışından alacağız. Bunun için malzeme masrafından başka gümrük masraflarımız olacak. Bunların hepsi bizi çok
zorladı. Sonra bu giderler konusunda kanuni bazı düzenlemeler yapılınca, bu masraflarda biraz azalma oldu.
Şirketler kurulurken sözünü ettiğimiz mali sıkıntıları görenler, yazılım şirketleri kurmaya başladılar. Bu sefer tekno
girişim programı yazılımcılarla doldu. Desteklerin tahminimce yarıdan fazlası yazılım alanına akıyor şu an.
Biz aldığımız destekten şirketimiz için hiçbir demirbaş cihaz satın almadık. Öyle yapsaydık, aldığımız desteğin on katı
sermaye harcamamız gerekirdi. Aldığımız desteğin yarısıyla maaşları ödedik, geri kalanıyla da bir bilgisayar ve bir
defalık test yapmak için helyum aldık. Bir kere test edilmiş bir ürünün satışa hazır olduğunu söyleyemeyiz. Ürünün
olgunlaştığını görmek için bu testlerin defalarca yapılması gerekir. Bunun için de en az 1000, belki 1200 litre helyum
tüketmem gerekir. O zaman da bizim masraflarımızda helyum ana kalem durumuna geliyor. Bu sebepten ikinci adımı
atamadık, tıkanıp kaldık. Şu an durumu idare etmeye, kendimiz basit ölçümler yapmaya, makale yazmaya çalışıyoruz.
Şu anda yaptığımız budur. Elimizde tam olgunlaştıramadığımız bir ürünümüz var. Ama satmaya çok hevesli değilim
yani. Bilimsel konferanslarda ürünümü gösteriyorum, tanıtıyorum. Posterlerle anlatıyorum.
Bizim ürünlerimiz seri üretip raflara dizebileceğimiz ürünler değildir. Ancak sipariş gelmesi lazım ki, biz de istenen
ürünü imal edip gönderelim. Yani aldığımız destekle sadece düşündüğümüz ürünü yapabiliyor muyuz, onu denemiş
olduk. Bilgi ve tecrübe kazanmış olduk. Bu da böyle bir girişimin en başı. Bu işi devam ettireceksek, bu büyük
kriyojenik sektörüne gireceksek, dünyadaki beş veya altı tane dev kriyojenik şirketle rekabet edebilmemiz lazım. O
şirketlerin dev bütçeleri var. Nanoteknoloji ürünleri üretip satan, Türkiye şartlarında işini çok iyi yapan bir şirket
biliyorum mesela. Onlar bu duruma gelinceye kadar 20 sene geçti. Onlar kadar çok çalışan Avrupa’daki bir şirket,
sözünü ettiğimiz bu şirketin bugünkü durumuyla mukayese edersek, çok daha büyümüş olurdu sanırım.

Bizim işletmemiz sipariş bekliyor. Sipariş gelinceye kadar şirketimizi uyku modunda tutuyoruz. Benim şu an iş
yapabilmek için paraya ihtiyacım var. İhtiyaç duyduğum paranın %40 kadarını kendi cebimden çıkarmam gerekiyor.
Şu anki mali desteklerin durumu budur. Bunlar bizi fazlasıyla zorluyor.
Türkiye, nanoteknolojinin desteklenmesi programlarıyla bir girişimde bulundu. Nanoteknoloji kümelenmesi diye bir
topluluk oluşturuldu. Teklif edilip kabul edilen 6 projeden bir tanesi bizim projemizdi. Toplamda bütçesi 1 milyon TL
olan bir proje. Bir yanda üniversitemiz, diğer yanda da şirketimiz, ortak çalışacaktık. Başlangıçta işler bir şekilde
ilerliyordu. Bilgi alış-verişinde bulunuyorduk. İki sene kadar bu hızda devam edildi. Son aşamada kaynak yok diyerek,
birdenbire işler bitti. Kümelenme toplantılarına gelenlerin sayısı giderek azaldı. Nanoteknoloji kümelenmesinde bazı
mevkiler değiştirildi sanırım. Bundan sonra haber gelmez oldu. İrtibat koptu.
2018 senesinde ilk defa bir danışmanlık hizmeti verdik, üç tane küçük ürün tasarımı yaptık. Bir de yurtdışından ithal
edip sattığımız bir ürünümüz oldu. Bugün için durumumuz çok parlak görünmüyor yani. Ama biz yine de ümitliyiz.
Devam etmek istiyoruz. Kendimizi tanıtmak istiyoruz. Ama elimizde yeni müşterilerimize gösterebileceğimiz bir
referans işimiz yok. Kendimizi tanıtmak için en son ICNM konferansına şirket olarak katılmıştık. Broşürler dağıttık.
Türkiye’de manyetizma çalışan gruplarla tanıştık. Onlara neler yapabileceğimizi posterlerle anlatmaya çalıştık. Bizim
hedef kitlemiz akademisyenler. Bu da hitap ettiğimiz müşterilerimizin çok olmadığı anlamına geliyor. Bu akademisyen
müşterilerimizin de bize sipariş verebilmesi için, bir yerlerden destek almak üzere proje vermeleri ve bu projelerinin
kabul görmesi gerekiyor. Yani ürünlerimize çok büyük bir talep yok. Biz şirketimizin işlerini yavaş da olsa devam
ettirmek istiyoruz. Tanınmamızda şimdiye kadar ürün sattığımız birkaç müşterimizin de etkisi olacak tabii ki.
Biz yurtdışından bir ülkeden bir şey alırken, ürün bir başka ülkedeki şirket üzerinden bize geliyor. Ürüne verdiğimiz
kadar da gümrüğüne para veriyoruz. Avrupa’daki şirketlerle kendimizi kıyaslayınca, benim kaynaklarım zaten beş kat
daha az. Sarf malzemelerini elde etme masraflarım çok yüksek ve bana ulaşma süresi çok daha uzun. Dolayısıyla benim
çalışma hızım onlara göre çok düşük kalıyor. Hem daha pahalı bir yolum var önümde hem de ürünümü bir iki defadan
fazla deneme şansım da yok.

Prof. Dr. Faik Mikailzade Röportajı
Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü
Çalışma konuları: Katıhal fiziği, yarıiletkenler ve dielektrikler fiziği, ferroelektrik ve ferromanyetik malzemeler,
ferroikler ve multiferroikler, kristallerde faz geçişleri, nanoteknoloji.
Bir ara yüz olması gerekiyor. Hocalarla, üniversite ile sanayi/üretim/endüstri arasında bir etkileşim ara yüzeyi, bir kurum
olması iyi olurdu. Bu kurum yapılacak işleri koordine edecek bir kurum da değil aslında. Çalışmaları yönetecek bir
kurumdan ziyade, bilgi alış-verişini sağlayacak, bu bilgi akışının gerçekleşeceği zemini hazır tutacak bir kurum olması
gerekiyor. Teknoloji transfer ofisleri, ismi itibariyle teknoloji transferini gerçekleştiren ofis şeklinde çok gösterişli ve
iddialı ismi olan bir kurum. Ama çalışmaları yönetecek değil de endüstri ile üniversite arasında devamlı bir bilgi alışverişini, bilgi akışını sağlayacak daha esnek kurumsal bir yapı olmalıdır. Mesela bir bilgi bankası olacak. Bu kurumsal
yapı üniversitenin bulunduğu konuma yakın olmalıdır ve ülkede üniversitenin araştırma konularıyla bağlı hangi üretim
ve endüstri alanlarının olduğu konusunda bilgi akışını sağlamalıdır. Yönetici konumundaki bir kurumsal çatı, sözünü
ettiğimiz üniversite-sanayici etkileşmesini etkin bir şekilde sağlayamayacaktır. (ŞGök: Türkiye’de bu işlevi kısmen
KÜSİB yerine getirmektedir: https://kusip.gov.tr/kusip/views/portal).
Üniversitedeki bir hoca sanayide üreticinin hangi sorunlarla karşılaştığını, üretimdeki sıkıntılarını bilmelidir.
Sanayicinin de üniversitelerdeki öğretim elemanlarının araştırma konularından haberi olmalıdır. İşte tam da bu bilgi
akışını sağlayacak veri/bilgi bankası işlevi görecek bir yapıdan bahsediyorum. Türkiye’de hâli hazırda olansa,
üniversiteden araştırmacılar sanayicilerle muhtelif ortamlarda bir araya gelip görüşüyorlar. Birlikte yapabilecekleri işler
olduğunu görüyor ve konuşuyorlar. Ama bunlar sözde kalıyor, icraata dönüşemiyor.
Her üniversite hocasının yaptığı işleri ticarileştirmesi şart değildir. Fizikteki araştırmalarımızın çoğu yüksek teknolojinin
konularıdır. Bunlarınsa sanayi ölçekli üretim alt yapısı ülkemizde mevcut değildir. Hem de devlet memurlarının mevzuat
gereği ticari bir iş yapması kolay değildir. Bunun teşvik edilmesi iyi olurdu. Ben şahsen üniversite öğretim üyelerinin
çalışmalarını ticarileştirme konusunda mevzuatta ne dendiğini bilmiyorum mesela. Ne gibi sorunlar var, sıkıntılar
nelerdir, sıkıntı var mıdır bilmiyorum. Belki sınırlamalar vardır. İşte bu noktada öğretim üyelerinin belki teşvik edilmesi
onları harekete geçirir. Hocalarımızın, araştırmalarının ticarete uygun bölümlerinden kazanç elde edebileceklerini,
maaşları dışında başkaca maddi kazanç getireceğini bilmeleri gerekmektedir. Bir öğretim üyesi kendisine ilham verecek
araştırma konularını zaten bulur. Endüstri ile iş yapma yönü, fedakârlık kapsamına girmiyor. Bu maddi bir şeydir. Buna
hocaların ilgi duyması ve teşvik edilmesi de gerekmektedir.

Üniversite öğretim elemanları, uygulanmasa veya uygulaması zor olsa bile, talebelerine tez yaptırırken, tez konusu
seçilirken endüstrinin sıkıntı ve sorunlarını göz önünde bulundurmaları gerekir; bu sıkıntıları doğrudan tez hâline
getirmeleri, bunların araştırma seviyesinde çalışılmasını sağlamaları pek isabetli olurdu. Hocaların üzerine düşen
vazifelerden biri de budur belki de.
Türkiye’de nanoteknolojinin ticarileştirilmesini gerçekleştirmek istiyorsak, basit ürünlerden başlaması gerekiyor.
Yüksek teknoloji ürünlerini ülkemizde üretime geçirebilmek, büyük yatırımlar gerektirir. Ekonomik şartlarımız oldukça
değişkendir. Bu şartlara uygun hareket edilmelidir. Basit nanoteknoloji uygulamalarından başlanmalıdır. Kimya ve biyo
teknoloji bu alanların başında gelmektedir.
Belli amaçla belli bir grup insan internetin sanal ortamında birbiri ile tanışmak için, irtibata geçmek için, fikir alışverişinde bulunmak için bir araya gelebiliyorlar. Mesela LinkedIn, Xing, Kariyer.net, Researchgate gibi sanal
ortamlarda, fikir alış-verişi yapılabiliyor, bilgi alınabilecek kişilere ulaşılabiliyor. Bunlara benzer şekilde, nanoteknoloji
fikirleri ve nanoteknolojinin ticarileştirilmesi konusuna özel bir sanal ortam oluşturulabilir.

Doç. Dr. Doğan Erbahar Röportajı
Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü
Çalışma konuları: Nano malzemelerin ve nano yapıların fiziği, karbon nanoyapıların ve nano ölçekli parçacıkların
katalitik özellikleri ve tasarımı, nano ölçekte kusurlar, moleküler dinamik ve DFT hesaplamaları.
Bir şeyin ticarileştirilmesi denince aklıma gelen, o şeyin bir ekonomik değerinin olması, ekonomik olarak erişilebilir
olması, üretiminin teknik olarak kolay olması, seri üretiminin mümkün olması ve maliyetinin de ticaret yapmayı
mümkün kılacak kadar düşük olmasıdır.
Bilimsel bir fikir aklınıza geldiğinde, teorik olarak bir şeyleri öngördüğünüzde, bunu ticarileştirinceye kadar önünde
birçok engel olacaktır. En başta bilimsel araştırmaları yapmak için bir deneyciyi ikna etmek lazım. Bu deneylerin
yapılabilmesi lazım, yani ona göre bir düzeneğinizin olması lazım. Bilimsel engel aşıldığında, seri üretimi kâr elde
edecek şekilde yapılabilir mi, yapılabilirse nasıl yapılmalı, hangi imalat tekniği uygundur gibi soruların cevapları
bulunmalıdır. Ancak bu çalışmaların en önemli boyutu teorik öngörü, temel araştırmalardır. Ondan sonra da bunun seri
olarak üretilmesinin de ekonomik olduğu gösterilmelidir. Ne kadara mâl olacağı ne kadara satılabileceği ve talep boyutu
düşünülmüş olmalıdır. Ekonomik değeri olduğu görülen bir fikri alacak, onu üretecek birisi zaten bulunacaktır.
Bilimsel bir fikrin sanayileşmesi, bilim insanının tecrübe ve bilgilerini aşan konulardır. Bir yerden sonra bu bilim
insanının sanayici ile iş birliği yapması gerekecektir. Bilim insanının sanayiciyi, bu fikrin ticareti yapılabilir bir şey
olduğuna da inandırabilmesi gerekecektir.
Akademisyen – sanayici iş birliği kurulurken, öngörü ve fikir geliştirme aşamasında da sanayicinin nanoteknolojiden
beklentilerini sorgulayarak birlikte çalışmaya erken safhada başlanabilir.
Bu iş birliklerinde sanayici tarafı ekonomik gücü yüksek büyük bir şirket ise, yapılabilecek işlerin mahiyeti küçük
işletmelerle yapılabilecek işlerden çok daha başka, çok daha büyük olabilir. Büyük şirketler ayrıca irtibat ağınızın
gelişmesine de katkıda bulunabilir.
Teorik fikri ticarileştirecek girişimcinin, konunun bilimsel yönüne de hâkim olması gerekir. Bu tür ticarileşme
girişimlerinde, genelde fikrin sahibi akademisyenler ürünü olgunlaştırdıktan sonra, start-up şirket kurarak ticarileştirme
yoluna da bizzat kendileri gitmektedirler. Ortaya çıkarılan ürünler de genelde başka bir akademisyenin bilimsel
çalışmalarında kullanacağı bir ara ürün olmaktadır.
Türkiye’de bu ticarileştirme adımları atılırken, dünyada ne kadar ne yapılabilmiş, ona da bakmak lazımdır.
Genel bir prensip olarak yenilik, bir disiplinin metotlarını başka bir disiplinde uygulamakla veya farklı disiplinlerin
ortak çalışması ile ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla nanoteknolojiyi ticarileştirmek için yapılabilecek en önemli işlerden
birisi, farklı dallarda, kulvarlarda çalışan insanları bir araya getirmektir. Bu tür buluşmalarla akademisyenin sanayicinin
nanoteknolojiye neden ilgi duyduğunu öğrenmesi, sanayicinin de bilim insanının nanoteknoloji konusundaki
motivasyonunu görmesi sağlanmış olacaktır. Bu şekilde ortak ilgilerin tespit edilmesi mümkün olacaktır.
Nanoteknoloji ürünlerinin halk tarafından kabul görmesi, insan sağlığına ve çevreye etkileri konusunda, Avrupa insanını
daha bilinçli görüyorum. Onlar bunu sorgulayabiliyor. Türk insanın yenilikleri sorgulamadan çok daha çabuk kabul
ettiğini düşünüyorum. Bunun iyi yönleri olduğu gibi kötü yönleri de olabilir. Halkımız için bir ürünün kullanışlılığı ve

ekonomik şartlarımız düşünüldüğünde ürünün fiyatı önemlidir. İnsan olarak yapımızda daha kısa vadeli planlarla
hayatımızı sürdürmek düşüncemiz vardır.
Nanoteknoloji konusunda çalışacak genç bilim insanlarının yetiştirilmesi de bu işin önemli bir başka yüzüdür. Bilimsel
televizyon programları ile genç insanlar daha üniversite sınavı öncesi yapacakları meslek tercihlerinde
yönlendirilebilirler.

Prof. Dr. Numan Akdoğan Röportajı
Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü
Çalışma konuları: Şekillendirilebilir manyeto elektronik, manyeto direnç etkili biyosensörler, manyetizmanın
elektrik alan ile kontrolü, nano şekillendirilmiş manyetik tabakalar, mikro akışkanlar, mikro kontak baskı.
Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren nanoteknolojinin öneminin farkına varılmış durumda. Kalkınma
bakanlığının üniversitelere verdiği desteklere ve yaptığı yatırımlara bakarsanız, geniş çaplı araştırma merkezlerinin
kurulduğunu görürüsünüz. Günümüzde on, onbeş tane nano konulu çalışma yapan araştırma merkezi, enstitü ve benzeri
kurumlar var. Peki bu araştırma merkezlerinden bugüne kadar ne kadar patent ve şirket çıktı? Bu soruların cevabı: Çok
az. Çünkü bu merkezlerin çoğunda, bir bilimsel araştırma yapıp, proje yapıp, bunu uluslararası bilimsel dergilerde
yayınlama motivasyonu var. Ortada bir fikir yokken, bir ürün yokken, bir şeylerin ticarileşmesinden bahsedemeyiz.
Önce bir şey bulmanız lazım. Size ait olması lazım. Patent problemi yaşamamanız lazım. Sonra da bunu ticarileştirmeniz
lazım. Buluş yapmak ve patent almak konusunda Türkiye’nin zaten çok büyük bir problemi var.
Devlet maaşını ödediği, araştırma bütçeleri için katkı sağladığı, proje yaptırdığı öğretim üyelerinden ne istiyor? Görevde
yükselme için, bir doktora öğrencisinin ileride doktor olabilmesi için, doçent ve profesör olabilmesi için istenen şartlar,
daha çok yayın yapmasıdır, uluslararası dergilerde yayınlamasıdır. Ders vermesidir. Tez yaptırmasıdır. Bunların
içerisinde patent sahibi olmak gibi bir şart yok. Bir fikri nihai bir ürüne dönüştürmek bir gereklilik değil. Akademik
çalışma olmadan nanoteknolojide ticarileştirme mümkün değildir. Dolayısıyla devletin öğretim üyesinden böyle bir
beklentisi olması gereklidir.
Birkaç yıldır uygulanan akademik teşvik ödeneği diye bir şey var. Orada bir öğretim üyesinin uluslararası yayını,
bildirisi ve patenti varsa, maaşına fazladan destek alıyor. Bunlar ulaşılabilir olağan işlerdir. Bundan sonra devletimizin
daha çok uluslararası patentlere ve patent başvurusuna teşvik vermesi gerekir. Bu konularda bir düzenleme gerekiyor.
Diyelim ki bir akademisyen şirket kurdu. Bir buluşu var veya yurtdışından alınan bir ürünün muadilini Türkiye’de
üretebiliyor. Bunu hayata geçirmesi, sonra bu şirketi yaşatabilmesi de büyük problem. Şirket kuruluş aşaması öyle
hızlıca yapılabilen bir şey değil. Bazı sıkıntıları var. Bir de akademisyen insanlardan bahsediyoruz. Gelirleri çok yüksek
değil. Birikmiş büyük sermayeleri yok. ARGE şirketi ürünlerini mahalle bakkalı gibi hızlı satamıyor. Ama her ay
ödemek zorunda olduğu sabit giderleri var. Bu konularda yeni düzenlemeye ihtiyaç vardır.
Devletin teknoparklara desteği var. Ama teknoparklarda yer bulmak da kolay değil. Oralardan daha çok büyük şirketler
yararlanıyorlar. Yeni kurulmuş bir ARGE şirketinin teknoparkta 11 metre kare büroya ayda 1.000TL kira vermesi kolay
değildir, eğer hiç para kazanamıyorsa.
Başka bir mesele öğretim üyesi teknoparkta şirket kurarsa şirketin sahibi olabiliyor. Ama teknopark dışında kurmak
zorunda kalırsa, ancak limitet veya anonim şirketin ortağı olabiliyor. Kendisi şirket kuramıyor. Böyle engeller de var.
Kendi fikrini kendisinin ticarileştirememesi işin bütün cazibesini kaybettiriyor. Bu meselelerde akademisyeni teşvik
edici tedbirlerin alınması gerekir.
Türkiye’de nanoteknoloji konusunda eğitim veren yeteri sayıda eğitim kurumu var. Fakat bu kurumlardaki
nanoteknoloji programlarının ne kadarı aktif ve bu programları kaç öğrenci tercih ediyor? Gelen öğrenci kalitesi ne
durumda? Özellikle temel bilimlerden iyi öğrenci geliyor mu? Bu kurumlarımızın bir kısmının öğrencilerine eğitim
vermek için laboratuvardaki donanımı yetersiz, gerekli sarf malzemelerini temin edecek kaynakları yok. Bu sebepten
bu kurumlar teorik olarak bu eğitimi vermeye çalışıyor. Ama asıl problem, Türkiye’de nanoteknoloji alanında üretim
yapmak isteyen şirket yok. Bu motivasyona sahip şirket sayısı çok az. Biyoteknoloji ve ilaç sanayiinde nanoteknoloji
faaliyeti yapmak isteyen şirketler, Avrupalı muadillerinin patentleriyle iş yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir şirketin
ARGE personeline ihtiyacı yok. ARGE çalışmaları yapılmış, hazır ürünlerle uğraşıyor. Türkiye’deki şirketlerin
nanoteknoloji alanında yetişmiş çok sayıda personele ihtiyaçları ve talepleri var mı, bundan pek emin değilim.

Sürekli satın alan, kendisi üretmeyen ekonomilerin uzun süre ayakta kalması mümkün değildir. Rekabetçi olması hiç
mümkün değil. Uzun vadede bağımsız bir ekonomi ve devlet olması da mümkün değil. Türkiye güçlü olduğu, tecrübe
sahibi olduğu ve ihracat yapabileceği alanlardan başlayarak nanoteknoloji üretimine odaklanmalı.
Nanoteknoloji yapalım, ortaya yeni bir buluş koyalım dediğiniz zaman, işinizi sadece mühendislikle göremiyorsunuz.
Temel bilimler işin içine giriyor. Dolayısıyla temel bilimlerde çok iyi yetişmiş insanlara ihtiyaç vardır. Ama en zeki
beyinler temel bilimleri tercih etmiyor. Geneli kastediyorum. Özelde temel bilimleri tercih eden çok iyi öğrenciler tabii
ki var. Bu alanda öğrencileri ve aileleri teşvik etmek lazım. Alınan tedbirler var. Bu tedbirler çok önemli.

Doç. Dr. Fikret Yıldız
Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü
Çalışma konuları: Nanoteknolojik uygulamalar için ince film kaplamalar, nanoölçekli manyetik malzemeler ve
teknolojik uygulamaları, yüzey bilimi ve yüzey analizi, elektron mikroskopi ve spektroskopi, manyetik rezonans.
İnsan hayatını kolaylaştırmak, hayattan zevk almak ve benzeri faktörler teknolojik gelişmelerin temel itici gücüdür.
Teknolojinin bugün geldiği nokta ve bu noktanın moda tabiri nanoteknolojidir. Bu teknolojinin ticarileşmesinde ise göz
önünde bulundurulması gereken faktörler kanaatimce şunlar olabilir:
İNSAN ve İNSANLIĞA fayda odaklı bir anlayış ile siyasi, idari ve maddi destekler sağlanmalıdır.
Nanoteknoloji gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir alan. Bugün piyasaya sürdüğünüz bir ürün birkaç yıl, hatta ay
içerisinde demode olabilir ya da daha gelişmiş ürünlerin çıkmasıyla önemini yitirebilir. Bu yüzden sürekli yenilik,
sürekli çalışma, özetle söylersek sürekli ARGE ve YENİLİK yapılması gerekir. Bu gelişim ve dönüşümler için ileri
seviye araştırma LABORATUAR altyapısı ve ARGE – ÜRGE konusunda doktoralı uzman insan kaynakları olmazsa
olmaz unsurlardır.
Fayda/Zarar analizleri yapılmalıdır. Nanoteknolojik uygulamalar hayatımızı kolaylaştırmakta ve yenilikler
getirmektedir. Bunun yanı sıra, insan ve çevre sağlığına, sosyal dokuya ve yaşayışa zarar verebilmeleri de mümkündür.
Bu yüzden, ürün ticarileşmeden önce, gerekli araştırma, inceleme ve test çalışmaları çok ayrıntılı şekilde yapılmalıdır.
Sadece fiziksel tahribat oluşup olmadığı değil, psikolojik sorunları tetikleyip tetiklemediği de incelenmelidir.
Kazanç/zarar analiz sonuçlarına göre ticarileştirmeye karar verecek mekanizmaların ve otoritelerin oluşturulması
gerekir.
Nanoteknoloji gelişiminde 3 ana faktör veya üç ana ayak var diyebiliriz; (1) Nanoteknoloji Bilimi, (2) Nanoteknoloji
mühendisliği, (3) Endüstri veya özelde nanoteknoloji endüstrisi. Bu 3 faktör sırasıyla (a) ARGE, (b) ÜRGE ve teknoloji
geliştirme, (c) teknolojiye YATIRIM ve fabrikasyonun neticesi olarak ortaya çıkar. Ülkemizde nanoteknoloji gelişimi
ve ticarileşmesi için, bu üç faktörün birlikte uyum içinde başarılı olması gerekir. Örneğin, var sayalım ki ilk iki
ayak başarısızdır, ama üçüncü ayak sağlamdır ve başarılıdır. Öyleyse, ülke endüstrisi özgün nanoteknolojik ürünler
değil, yurtdışı patentlere dayalı / fason fabrikasyon yapar durumdadır demektir. Ya da ilki başarılıdır ama son ikisi
yetersiz ise, bu durumda ülkenin bilim insanları başkalarının piyasaya sürdüğü ürünler için, akademik bilgi sağlıyor
şeklinde düşünülebilir.
Günümüzde Nanoteknoloji bilimi konusunda, ülkemiz de dünya ile eş zamanlı ve eş düzeyde bilim üreten bilim
insanlarımız vardır. Bu yüzden birinci ayak başarılı sayılabilir. İkinci faktör olan mühendislik konusunda başarı ise,
üçüncü faktörün talep ve hedefleri doğrultusunda şekillenir. Endüstri neye yatırım yaparsa, neyi üretmeyi hedeflerse,
mühendislik o alanda çalışır ve gelişir. Kanımca Türkiye’nin nanoteknolojik ürünler konusunda dünyada ön sıralarda
yer alamaması hususundaki temel sorun, endüstri ayağının dünya ölçeği ile yarışacak hedefler ve bu hedeflere ulaşacak
tutarlı orta ve uzun vadeli planlarının yetersizliğidir. Günü kurtaran ve düşük kâr marjları ile fason çalışma alışkanlıkları
yerine, ÖZGÜN ürün – MARKA ürün – YENİLİKÇİ ürün temel alınmalıdır. Üretilmesi halinde talep oluşturacak,
daha önce hiç düşünülmemiş YENİ ÜRÜN hedefleri belirlenmelidir. Bunları gerçekleştirmek için 10 yıllık, 20
yıllık, 40 yıllık ARGE - ÜRGE planlamaları ve çalışmaları yapılmalıdır. Başkaları tablet, bilgisayar, cep telefonu,
uçak vs. yaptıktan sonra bizde yapabiliriz diyerek arkadan yetişmeyi hedef olarak koymak demek, sonsuza
kadar hep arkadan gitmeyi kabul etmek demektir. Elbette mevcut teknolojik düzeyi yakalanmak için çok çalışılmalı.
Ancak, bunun yanında tamamen özgün fikirlere dayanan ve gizli olarak sürdürülen ARGE – ÜRGE çalışmaları
yapmak esas olmalıdır. Bu da doğal olarak orta ve uzun vadede katma değeri yüksek nanoteknlojik / çok ileri düzey
ticari ürünlerin ülkemizden dünyaya yayılma neticesini ortaya çıkaracaktır.

Prof. Dr. Ali Ulvi Yılmazer
Ankara Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü
Çalışma konuları: Yüksek enerji fiziği ve teorik fizik (süpersimetrik teoriler, standart model ve ötesinde fizik, parçacık
fenomenolojisi ve kozmoloji, büyük birleşme modelleri, nötrino fiziği).
Bu soru kuşkusuz ki beraberinde nanoteknoloji alanında ticarileşme potansiyeli olan yenilikçi fikirlerimizin ve
ürünlerimizin var olmasını gerekli kılar. Dolayısıyla şahsen verebileceğim cevap bilim teknoloji alanlarının tümünü
kapsayan sistematik bir genel bakış tarzında olacaktır. Nanoteknoloji dahil bilimsel ve teknolojik açıdan öncü ülkeler
ürünlerini tüm dünyaya satmaktadırlar. Ekonomilerinin esas itibariyle hemen her alanda yüksek teknolojiye dayalı
olduğunu kuvvetle vurgulamalıyız. O halde bu ülkelerden örnekler vererek kendimiz için dersler çıkartmak sanırım
akıllıca olacaktır.
Bilim ve teknoloji alanındaki stratejik planlamalar ancak uzun vadede sonuç verebilmektedir. Bunu başarıyla hayata
geçirebilen ülkelerin sayısı de zaten sınırlıdır. Bu nedenle bizim de ülkece sabırlı olmamız ve mükemmel planlamalar
yapmamız gerekir. Ancak yükseköğretim ve ARGE alanlarında uzun vadeli mükemmel hedeflerimizin değil de hemen
her yıl sık sık değişen ve kısa vadeli pragmatik gelgeç hedeflerimizin olduğunu üzülerek gözlemliyoruz. Bundan beş yıl
öncesine kadar her yıl verilen fizikçi ve fizik mühendisi sayımız toplamda yaklaşık 2100 civarında idi. Üniversitelerdeki
ilgili bölümlerin toplam kontenjanı da 4500 kadardı ve bir bakıma bunun yarısı her yıl mezun oluyordu. Ancak bu mezun
sayısı ülkemizin gerçek ihtiyacının dört beş katı fazla idi. Nitekim ekonomisi ve endüstrisi bizimkinin çok ilerisinde
olan Almanya’da dahi bir yılda verilen fizikçi mezunların sayısı 450 kadardır…
Ticari bir ürünün ardında muhakkak surette uzun yıllar alan bir ARGE çalışması vardır. Sözgelimi nanoteknoloji
alanındaki yeni bir ürün muhtemelen bin civarında bilimsel makaleye dayanır. Etki parametresi yüksek olan en seçkin
dergilerde yayınlanmış bu bin makaleden ancak bir çarpıcı patent çıkabilir. ARGE çalışmasının bazı aşamaları ise açık
erişime kapalıdır ve tamamen kıyasıya bir yarış söz konusudur. Nanoteknoloji alanında kaç yeni patent sahibi
olabileceğimizi SCI yayın sayılarımıza ve bu makalelerin niteliklerine bakarak öngörebiliriz. Üstelik bir patentin
ticarileşmesi ve gelir getirmeye başlaması de bir başka ileri aşamadır.
Araştırma merkezleri ve ARGE çalışmalarının gerektirdiği ulusal hukuk mevzuatımız ihtiyaçlarımıza cevap vermekten
çok uzaktadır. Bazı çarpıcı örnekler vereyim: Mesela, Kuru buz içerisinde bir hücre kültürünü yurtdışından 48 saatte
getirtemiyoruz. Muhakkak surette aksamalar oluyor, gümrükte takılıyor ve iş işten geçiyor. Yurtdışında burslu okuyan
bir öğrencinin ülkemize dönerken bavulunda getirdiği okunmuş ve yıpranmış ders kitaplarından gümrük vergisi
alıyoruz.
Yeterli sayıda ve vasıfta yardımcı idari ve teknik personelin varlığı da hayati önemdedir. Mesela elektron
mikroskoplarımızın yarısı sırf bu nedenle doğru dürüst ya da en azından yüksek performansla çalıştırılamamaktadır.
Almanya ile ülkemizi karşılaştırmak bu üzücü gerçeği hemen sergiler.
Muhteşem laboratuvarlar, muhteşem kütüphaneler, uzun vadeli planlamalar, çok ağır bir eğitim-öğretim, en seçkin bilim
adamlarının cezbedilmesi, genç yeteneklerin heveslendirilmeleri, üniversite-endüstri iş birliğine sabırla devam etmemiz
gerekmektedir.
Nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarını birleştirmenin yararlı olacağına inanıyorum. Tıp alanındaki ve sağlık
sektöründeki dinamizmin ve somut hedeflerin nanoteknoloji dünyasına kanımca pozitif etkileri olabilecektir.

Dr. Şafak Gök
Gebze Teknik Üniversitesi, Nanoteknoloji Enstitüsü
Çalışma konuları: Manyeto direnç etkili biyo sensörler, manyetik yarıiletkenler, fotovoltaik, atomik kuvvet
mikroskobu, manyetik kuvvet mikroskobu, manyetik domen görüntüleme, fotolitografi, odaklanmış iyon demeti
(FIB), fiziki buharlı depolama (PVD), manyeto transport ölçümleri, istatistiksel prozess kontrolü (SPC).
Bu gezegen üzerinde bağımsız güçlü bir devlet olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için soluyacak temiz havamızın
olması, içecek temiz sularımızın olması, yiyecek temiz gıdalarımızın olması her şeyin önünde gelmektedir. Hava, su,
gıda, enerji ve sağlık (ilaç dahil) konularında kendimize yetmemiz, dışa bağımlı olmamamız gerekmektedir. Tek başına
nanoteknoloji ile devletimizin eli güçlenmez. Ama nanoteknolojisiz de devletimizin eli güçlenmez.
Türkiye’nin nanoteknolojinin ticarileşmesi ve sanayileşmesi konusunda başarılı olabilmesi için, devletin yeterli mali
destek sağlaması gerekir; ekonomik ve idari manada iyi organize olmak gerekir; hukuki şartların oluşturulması gerekir;
ticari ortamın ve piyasa şartlarının nanoteknoloji için cazip olması gerekir; iyi bir bilimsel alt yapının, yetişmiş insanların

ve iyi bir bilimsel stratejinin olması gerekir; nanoteknolojinin getirdiği iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre konusunda
beraberinde getireceği sorun ve sıkıntılara karşı hazırlıklı olmak gerekir ve son olarak da nanoteknolojinin ne olduğu ne
olmadığı halka anlatılmalıdır, tanıtılmalıdır.
Genel olarak teknolojide, özelde nanoteknolojide, yetişmiş insan denince aklımıza mühendisler ve bilim insanları
gelmektedir. Ancak başarılı bir ticarileşme ve sanayileşme için teknisyen ve işçi tabakalarında da ne yaptığını çok iyi
bilen yetişmiş insanlarımızın olması gerekmektedir. Yani insan yetiştirmek, bu üç tabakayı yetkin insanlarla doldurmak
şeklinde anlaşılmalıdır. Bütün gençlerimizi, onların doğuştan gelen kabiliyetlerini ve hayallerini görmezden gelerek
üniversiteye yönlendirmek akıllıca bir davranış değildir. Yetişmiş teknisyen, zanaatkâr ve işçilerimiz olmadan başarılı
olamayız.
Türk nanoteknoloji şirketleri birbirinin rakipleri değildir, destekçisi olmalıdırlar. Rakiplerimiz yurtdışındalar.
Türk nanoteknoloji şirketleri faaliyet alanlarını tamamen örtüşmeyecek, birbirini tamamlayacak şekilde seçmelidirler.
Yıllık Türk NanoGirişimciler toplantıları ile yakın temas hâlinde, işletme stratejilerini birbirinden haberdar olarak
belirlemelidirler.
Nanoteknolojinin ülkemizde ticarileştirilebilmesi, sanayi hâline dönüştürülebilmesi ve kurulan yapıların sürdürülebilir
olabilmeleri için, mevcut ticaret anlayışından temelde tamamen farklı bir ekonomik konsept geliştirmek gerekebilir.
Burada sunulandan daha ayrıntılı bir araştırma için, şirketler hakkında daha fazla bilgi toplanarak yıllara göre
nanoteknolojinin ülkemizdeki gelişimi gözlenebilir, ticarileşme ve sanayileşme başarısı hakkında bilgi elde edilebilir.
Ülkemizin nanoteknoloji coğrafyasını kurarken, en basit ürün ve yolları seçerek, hızlıca ulaşabileceğimiz hedefler
koymalıyız. Mesela nanoteknolojiyi mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanmak gibi. Bu süreçte
yeni yurtiçi pazarların ve sektörlerin çıkması için de girişimcilik fikirleri geliştirilebilir. Mikroteknolojiden
nanoteknolojiye ve oradan da daha ileri teknolojilere kolaydan başlayarak zora doğru tedrici olarak geçilmelidir. Önce
alçakta asılı meyveleri toplamak, sonra toplaması daha zor olan, fazladan alet gerektirecek yüksekte asılı meyveleri
toplamak gerek. Kimya ve biyoloji dalları, nanoteknolojide kolay uygulamaları olması bakımından en iyi başlangıç
noktalarımız olabilirler.

Anket
Halkımızın nanoteknoloji konusundaki nabzını tutmak amacıyla, çok küçük bir anket yapılmıştır. Ankette muhtelif
mesleklerden kadın ve erkeklere (1) nanoteknoloji hakkında bilginiz var mı, (2) markette bir temizlik veya kozmetik
ürünü üzerinde “nanoteknoloji ürünüdür” ifadesini okuduğunuzda bu ürün hakkındaki düşünceleriniz olumlu mu oluyor
olumsuz mu oluyor ve (3) nanoteknoloji ürünlerini, muadili başka bir ürün varken biraz daha pahalı olmasına rağmen
tercih eder misiniz soruları yöneltilmiştir. Alınan cevaplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1: Küçük kamu anketi. “%” işareti soru hakkında bilgi elde edilemediği anlamına gelmektedir.
Sıra
no

Cinsiyet

meslek

Nanoteknoloji
bilginiz var mı?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

e
e
e
e
e
e
e
e
e
k
k
k
k
k
k

Esnaf
Müze çalışanı
Üniv. memur
Emekli memur
Akademisyen
Akademisyen
İş adamı
Özel sektör
Özel sektör
Üniv. memur
Akademisyen
Ev hanımı
Akademisyen
İş kadını
Ev hanımı

evet
evet
evet
evet
evet
evet
evet
evet
evet
evet
evet
hayır
evet
evet
evet

Nanoteknoloji
ürünleri hakkında ne
düşünüyorsunuz?
olumlu
olumlu
olumlu
olumlu
olumsuz
olumlu
olumlu
kararsız
olumlu
olumlu
olumlu
%
olumlu
olumlu
olumlu

Nanoteknoloji
pahalı da olsa alır
mısınız?
evet
evet
evet
evet
hayır
evet
evet
hayır
hayır
Bütçeme göre
evet
%
Bütçeme göre
evet
evet

Nanoteknoloji,
çevre ve insan
sağlığı bilinci
var
var
%
%
var
yok
%
var
%
var
var
yok
var
var
var

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

Üniv. memur
Belediyede memur
Öğretmen
İş kadını
Akademisyen
Emniyette memur
Akademisyen
İş kadını
Üniv. memur
Öğretmen
İşçi
Valilikte memur
Belediyede memur

evet
evet
hayır
evet
evet
hayır
evet
evet
evet
evet
evet
hayır
evet

olumlu
olumlu
%
olumsuz
olumsuz
olumlu
olumlu
şüpheli
olumlu
olumlu
olumsuz
olumlu
olumlu

Bütçeme göre
evet
%
hayır
hayır
evet
evet
evet
hayır
%
%
evet
%

var
var
%
%
var
var
var
var
%
var
var
%
%

Ankete katılanların %21’i akademisyen, %39’u memur, %29’u özel sektör çalışanı, %7’si ev hanımı ve %4’ü esnaftır.
Ankete katılanların %14 kadarı nanoteknoloji hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Geriye kalanlardan
akademisyenleri çıkarttığımızda, halkımızın %65’lik büyük kesimi nanoteknoloji hakkında az veya çok bir şeyler
bildiğini, çok küçük boyutlarda yapılan bir iş olduğunu ifade etmişlerdir. Nanoteknoloji ürünleri hakkında olumsuz
düşünenlerin oranı %14, kararsız olanlar %7, bilgi alınamayanlar %7’dir. Geriye kalan %72’lik nanoteknoloji hakkında
olumlu düşünmektedir. %21’lik bir kesim pahalı olduğunda nanoteknoloji ürünlerini tercih etmeyeceklerini, %11
bütçelerini aşmıyorsa tercih edebileceklerini ve %50’lik bir kesim pahalı da olsa nanoteknoloji ürünlerini tercih
edeceklerini ifade etmişlerdir. %18’lik bir kesim fikir beyan etmemiştir. Ankete katılanların %61 kadarı nanoteknoloji
ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye zararlı olabileceğinin farkındadırlar. Katılımcı sayısı ve meslek grupları göz
önüne alındığında, bu küçük anketten çıkan sonucun Türkiye genelini temsil gücü düşüktür. Ancak tüm kesimleri ihtiva
edecek çok büyük bir anketten çıkacak sonucun bundan farklı olmayacağı düşünülmektedir.
Ehliyetli, yetkin ve yetişmiş insan gücünün oluşturulması, nanoteknolojinin sanayileştirilmesi ve ticarileştirilmesi
konusunda asla göz ardı edilemeyecek, ciddi şekilde planlanması gereken bir konudur. Ülkemizin bu konudaki
durumunu tespit etmek için, internet araştırması yapılmıştır. Aşağıda Tablo 2’de bu araştırmanın sonuçları verilmiştir.

Tablo 2: Türkiye’de nanoteknoloji çalışan, yüksek lisans ve doktora programlarında nanoteknoloji dersleri
veren üniversitelerimiz ve nanoteknoloji konusunda çalışan araştırmacı sayısı. % işareti bu konuda bilgiye
ulaşılamadığını göstermektedir.
Yüksek
Lisans

Doktora

Araştırmacı
Sayısı

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

var

var

110

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

var

var

79

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

8

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

yok
var
var
var
var
yok
%
yok

yok
var
var
var
var
yok
%
yok

9
66
%
39
%
%
%
49

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

%

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

var

var

%

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

var

var

%

Kurum

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

var

yok

6

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

var

var

16

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

var

%

%

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

%
var
var
var
var
%
%

%
var
var
var
yok
%
%

%
12
%
%
%
%
%

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

var

var

9

%

%

%

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

var

yok

2

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

var

var

%

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

var

yok

%

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

%

%

%

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

%

%

%

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

var

var

11

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

2

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

7

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

yok
yok
yok
var
yok

yok
yok
yok
yok
yok

%
%
%
%
%

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

var

var

20

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

%

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

5

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

yok
yok
yok

yok
yok
yok

%
%
%

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

%

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

%

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

var

var

%

TÜRKİYE ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ

yok

yok

%

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

yok
yok

yok
yok

%
%

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

var

var

%

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

%

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

yok
yok
yok
yok

yok
yok
yok
yok

%
%
%
%

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

var

yok

1

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

%

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

yok
yok

yok
yok

%
%

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

var

yok

1

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

var

var

16

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

%

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ

var
yok

yok
yok

%
%

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

yok

yok

%

Kaynak: Web of Science
Ülkemizde nanoteknoloji sahasında faaliyet gösteren, çalışmalarının tamamı veya bir kısmı nanoteknoloji içeren
şirketler hakkında internet araştırması yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de günümüz itibariyle yukarıda verilen
nanoteknoloji tanımına göre bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin isimleri ve faaliyet alanları tablo hâlinde verilmiştir.
Bu tabloda görülen bilgiler, ismi geçen işletmelerin internette herkese açık olarak kendilerinin verdikleri bilgilerden
toplanmıştır. Bu tabloda zikredilenden biraz daha fazla şirketimizin nanoteknoloji ile uğraştığı tahmin edilmektedir.
Tabloda şirketler için verilen çalışan sayısı tüm çalışanları ifade etmektedir. Dolayısıyla nanoteknoloji konusunda aktif
olarak istihdam konusunda bir bilgi vermemektedir.

Tablo 3: Türkiye’de nanoteknoloji sahasında faaliyet gösteren ticari işletmeler.
Cinsi

İrtibat Bilgileri

Nanoteknoloji
Faaliyetleri

çalışan
Ciro
(TL)

INNOVCOAT
Nanoteknolojik
Boya ve Yüzey
Ürünleri San. Tic. ve
AR-GE A.Ş.

özel

Gebze Organize Sanayi Böl. Kemal Nehrozoğlu Cad.
Teknopark, 41480 Gebze / Kocaeli
T: +90-262-6788963 - +90-262-6788842
F: +90-262-6788973 / nfo@innovcoat.com.tr

yüzey kaplama
malzemeleri

%

AB-MikroNano

Aselsan Bikent
Ü. Ortaklığı

Ankara, http://abmikronano.com.tr/

yüksek güçlü nano
transistörler

51 – 200
çalışan

Nano fmg Danış.
ARGE Tekstil Mak.
San. Tic. Ltd. Şti.

özel

BAHÇELİEVLER MAH.
BARBAROS HAYRETTİN SOK. NO:2/11
BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

nano lif üretimi

%

Eczacıbaşı VitrA

özel

4 Eylül Mh., İsmet İnönü Cd., 11300
Bozüyük/Bilecik, Telefon: 0532 483 43 24

nano teknoloji (?)
kaplama (?)

%

Nanomative

Hacettepe
Üniv.
start up

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
www.nanomative.org / nanomative@gmail.com

elektro dokuma
ürünleri

%

Kurum

özel

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.,
İçmeler Mah., D-100 Karayolu Cad., No:44A 34947
Tuzla/İSTANBUL
T: 0850 206 50 50 / T: 0850 206 40 40
http://www.sisecam.com.tr/tr/

nano
şekillendirilmiş
güneş hücresi
camları, nano
malzemeler

toplam
21.000
çalışan

NanoBiz Teknoloji
A.Ş.

üniversite özel

NANOBİZ TEKNOLOJİ A. Ş. ODTÜ Teknokent,
Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı,
Galyum Blok No: 27 / 218, Çankaya / ANKARA
0312 210 1871 / 0312 210 1872 /
info@nanobiz.com.tr

nano biyoteknoloji

%

3M

özel
(Uluslararası)

sağlık, enerji

Toplam
89.800
çalışan

NNT Nanoteeknoloji
A.Ş.

özel

bor kristali

%

Nasiol

özel

nanokaplama

%

Nurol Teknoloji
Sanayi
ve Madencilik A.Ş.

Nurol Grup
şirketi

zırh

%

Arçelik A.Ş.

özel

ekran teknolojisi,
paketleme
diğer teknolojiler

%

Nanobiomed Eğitim
Bilişim Danışmanlık
Ar- Ge Şirketi

üniversite spin
off

medikal

%

NanoEn

özel

sol-gel nano
kaplamalar, gümüş
anti mikrobiyel

%

nano analitik

%

sol-gel nano
parçacıklar, nano
malzemeler

%

gümüş zeloit nano
parçacıklar

%

sol-gel anti
mikrobiyel
kaplama

%

Şişe Cam

Topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad. Akel İş Merkezi
No:6 A Blok Kavacık, Beykoz/ İstanbul
https://www.3m.com.tr/3M/tr_TR/turkiye-tr/
NNT NANOTEKNOLOJİ BOR ÜRÜNLERİ
SERAMİK MALZEMELERİ AR-GE SANAYİ ve
TİCARET A.Ş. FABRİKA/AR-GE Merkez:
OSB Kızılcıkdere KIRKLARELİ
T: 0288 212 91 93 / F: 0288 212 47 44
info@nnt.com.tr / http://www.nnt.com.tr/
IKITELLI INDUSTRIAL AREA
Heskop M10-189 Istanbul, TUBITAK MAM Free
Zone New Technology Building D/Z Gebze
0212 670 13 95 / 0262 642 81 54 info@nasiol.com
İnönü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 102. Sk.
No:53 Yenimahalle/Ankara
T: 0312 278 02 78 / F: 0312 278 02 76
info@nurolteknoloji.com / www.nurolteknoloji.com
Arçelik A.Ş, Karaağaç Caddesi 2-6, Sütlüce 34445
İstanbul / T: (0212) 314 34 34 / F: (0212) 314 34 82
kurumsal@arcelik.com / http://www.arcelikas.com/
ODTÜ-METU Teknokent, Gümüş Blok, No 29,
06830, Çankaya, Ankara
Phone - Fax: +90 312 219 77 12
info@nanobiomed.com.tr
Nanoen Araştırma Geliştirme Mühendislik
Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Antalya Teknokenti Akdeniz Üniversitesi Kampüsü
Tohumculuk Ar-Ge Binası Zemin Kat Ofis No:1
ANTALYA
Tel: 0242 310 23 17 / Fax: 0242 227 89 11
http://www.nanoenarge.com.tr/

Nanomagnetics
Instruments Ltd

özel

NanoManyetik Bilimsel Cihazlar San. ve Tic. Ltd.
Şti. Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupinar Bulvari
ODTU MET, No:280 B-Blok No:31 Cankaya/Ankara
info@nanomagnetics-inst.com
https://www.nanomagnetics-inst.com/tr

Nanomattr
Performans
Malzemeleri Ltd

Sabancı Üniv.
Inovent A.Ş.
ortaklığı
şirket

Nanomattr Performans Malzemeleri San. Müm.ve
Tic. Ltd. Şti. Poligon Mahallesi Fevzi Çakmak Sok.
No:3 İstinye, Sarıyer/İstanbul
T: +90 212 22 90674 / F: +90 212 22 96824
info@nanomattr.com.tr / www.nanomattr.com.tr/

Nanotech Advanced
Materials
and Electronic
Systems

firma

NanoTego A.Ş.

Sabancı Üniv.
Inovent A.Ş.
ortaklığı
şirket

NanoTech İleri Teknolojik Malzeme ve Elektrik
Elektronik Sistemler Ltd. Şti. 75. Yıl Osb Mahallesi
Bilim Cad. No:1 Odunpazarı/ Eskişehir
Tel/Fax: 0 (546) 974 74 77 / www.nanotech.com.tr
NanoTego Nano Teknolojik Ürünler ARGE Kimya
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Poligon Mahallesi Fevzi
Çakmak Sok. No:3, İstinye, Sarıyer/İstanbul
Tel: +90 212 22 90674 / Faks: +90 212 22 96824
E-Posta: info@antimic.com.tr / www.antimic.com.tr

üniv. sanayii

NANOVAK ARGE BİLİŞİM MÜHENDİSLİK,
DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Hacettepe Üniversitesi Teknokent 4.Ar-Ge Binası
Ofis 4-5, 1596.Cadde No:95/A, 06800 Beytepe
Çankaya ANKARA
ofis@nanovak.com / bilgi@nanovak.com
Telefon: 0312 299 2393 / Faks: 0312 299 2394

nano analitik,
kaplama
malzemeleri
ve teknikleri

%

Obitek Orta Doğu
Birleşik Teknolojiler
Eği. Dan. Ar-GE Sa.
T.c. Ltd. Şti

ODTÜ spin off

OBİTEK Orta Doğu Birleşik Teknolojiler Ltd. Şti.
ODTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi, No:
505 06531 Ankara
Tel: (312) 210 13 00 - 505 / Faks: (312) 210 13 09
www.obitek.com.tr / info@obitek.com.tr

danışmanlık

%

Öztek tekstil Terb.
Tes. San. Tic. A.Ş.

Öztek
grubunun
bir üyesi
özel

E-5 Karayolu Misinli Kavşağı, 59860 Çorlu Tekirdağ
T: 0282 675 1414 / oztektekstil@oztektekstil.com.tr
http://www.oztektekstil.com.tr//

savunma sanayii

toplam
650
çalışan

özel

Teknoma Teknolojik Malzemeler San. Tic. Ltd. Şti.
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi İYTE Kampüsü,
35430, Urla, İzmir
E-Mail: info@teknoma.net
T: 0232 765 90 01 / F: 0232 765 90 02
http://www.teknoma.net/

nano kaplamalar

%

nano malzemeler,
ileri teknoloji
seramikleri

%

nano katkılı boya
ve kaplama
malzemeleri

%

yapı kimyasalları

46
çalışan

NanoVak AR-GE
Bilişim

Teknoma Teknolojik
Malzemeler
San. Tic. Ltd. Şti.

Entekno Endüstriyel Teknolojik ve Nano Malzemeler
San.ve Tic. A.Ş.
Merkez Yeşiltepe Mah. İsmet İnönü-2 Cad. No:2/57
Tepebaşı, Eskişehir
T: 0 222 228 05 67 / info@enteknomaterials.com
http://www.enteknomaterials.com/
GEBZE FABRİKA D.O.S.B. 2.Kısım Fırat Cad.
No:11, Dilovası / KOCAELİ
T: (0 262) 754 75 60 (pbx) / F: (0 262) 754 75 71
E-Mail: info@dyo.com.tr / http://www.dyo.com.tr/
Nanotek İnşaat Sanayi ve Yapı Malzemeleri Ticaret
A.Ş, Esenşehir Mahallesi Pırlanta Sokak No:51
Yukarı Dudullu Ümraniye / İstanbul
T: 0216 339 12 12 / F:0216 339 12 17
E-mail: info@nanotekgrup.com

Entekno

üniv. sanayii

Dyo

özel

NanoTek Teknoloji

BASF Türkiye
dağıtımcısı

EMA

özel

EMA-Tech 72. Sk No: 1/6 Sasalı Sanayi Bolgesi /
Çiğli/İZMİR
Tel.: +90 232 449 85 05 / info@ema-tech.net

boya

%

Almet

özel

İkitelli O.S.B Esenler San. Sitesi 25.Blok No:3-4
Başakşehir-İkitelli/İSTANBUL
T: 0212 222 90 24 / T: 0212 222 90 25
T: 0533268 90 02 / F: 0212 222 19 99
E-Posta: info@almet.com.tr

kaplama
malzemeleri

%

Vaksis

start up
Bilkent
Teknopark

VAKSİS AR&GE VE MÜHENDİSLİK
Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs
ATGB Cyberplaza, B-220 Bilkent 06800 ANKARA
T:0312 265 0146 / F:0312 265 0147 /
info@vaksis.com

inc film kapalama,
PVD, CVD

%

Aselsan

TSK 'ya
bağlı A. Ş.

ASELSAN P.K. 30, Etlik, 06011, Ankara
T: 0312 847 53 00 / F: 0312 847 53 20
Akyurt MGEO Tesisleri

sentetik elmas ince
film kapalama

%

özel

Manisa OSB 1. Kısım, Keçiliköy Mah. Cumhuriyet
Caddesi No:2, 45030 Yunusemre/Manisa
T: (0236) 226 22 00 / F: (0236) 233 25 25
info@polinas.com.tr

kaplama
malzemeleri

toplam
770
çalışan

Polinas

özel

SETAŞ Kimya San. A.Ş Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç Mah. 9.Sok. No:3 59520 Kapaklı, Tekirdağ
T: 0282 758 18 23 / F: 0282 758 18 32
setas@setas.com.tr

kaplama
malzemeleri,
tekstil boyaları

%

özel

Organik Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Mimarsinan Mah. Cendere Yolu No: 146
Kemerburgaz 34075 Eyüp - Istanbul / Turkiye
T: 0212 331 0000 / F: 0212 331 00 01
organik@organikkimya.com

kaplama
malzemeleri

%

KaleKim

özel

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188, Avcılar
34325 İstanbul
T: 0212 423 00 18 / 0212 690 06 40 /
F: 0212 423 31 88 / pazarlama@kalekim.com.tr

kaplama
malzemeleri

%

Sanko

özel

kaplama
malzemeleri

%

Farplas

özel

otomotiv

%

CMS Jant

özel

CMS Jant ve Makina San. A.Ş. (Pınarbaşı Tesisi)
Kemalpaşa Cad. No:302 35060 Pınarbaşı, İzmir
T: 0232 399 1000 / F: 0232 399 1010

otomotiv

%

özel

Merkez Korkmaz Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ
DOSB. DES Sanayi Sitesi No:3 K:2/31-32
34772 Y.Dudullu, Ümraniye, İstanbul
T.0216 499 0 999 / F.0216 499 2 636
info@korkmazcelik.com /
www.korkmazcelik.com/index.php

otomotiv

%

Petlas

özel

Petlas Lastik San. Tic. A.Ş. Kazım Karabekir Cad.
Özcan Plaza No:124 Dışkapı 06060 Ankara
T 0312 309 30 30 / F 0312 312 28 96
https://www.petlas.com.tr/anasayfa

otomotiv, lastik,
polimer, kompozit

%

Brisa

Bridgestone
Sabancı
ortaklığı
özel

Küçük Çamlıca Mahallesi Şehit İsmail Moray Sokak
Temsa Sitesi NO:2/1 Üsküdar-İSTANBUL
T: 0216 544 35 00 / F: 0216 544 35 35
http://www.brisa.com.tr/

otomotiv

%/
2 milyar
TL

özel

Özsaba İnş. Sıhhi Tesisat Yapı Dekorasyon San. Tic.
Ltd Şti., Bağlar Caddesi No:56/B Seyranbağları
Çankay-Ankara, T : 0312 435 14 61
F : 0312 431 13 29 / ozsabainsaat@hotmail.com
http://www.ozsabainsaat.com.tr/index-2.html

yapı inşaat

%

Hassan Group

özel

Hassan Tekstil A.Ş., Akçaburgaz Mahallesi
.Hadimköy Yolu, No:88 Pk: 34522 Esenyurt Istanbul
T: 0212 886 53 30 / F: 0212 886 53 33
info@hassan.com.tr / http://www.hassan.com.tr

tekstil, yapı
malzemeleri

toplam
1000
çalışan

NUH Çimento

Nuh Partaş
ve diğerleri
ortaklığı

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Hacı Akif Mahallesi, D100 Karayolu Caddesi, No: 92, Körfez Kocaeli
T: +90 262 316 2000 / F: +90 262 511 3986
nuhcimento@nuhcimento.com.tr

yapı inşaat

%

BTM Bitüm

Şişe Cam
Topluluğu
spin off
şirketi

yapı malzemeleri

%

DAMAD Tween

Orka A. Ş.
erkek giyim
şirketi

teknik tekstil

%

Setaş

Organik Kimya

Korkmaz Çelik

Özsaba

SANKO HOLDİNG, Burak Mah. Sani Konukoğlu
Bulvarı No:223, 27580 Şehitkamil / Gaziantep
T: 0342 211 30 00 / F: 0342 241 04 11
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) 1.Cadde
15.Yol No:7 41420 Şekerpınar Çayırova-Kocaeli
T:0262 673 21 00 / F:0262 658 04 35

BTM Fabrikası Kemalpaşa OSB Mahallesi.
Gazi Bul. No:152, 35730 Kemalpaşa/ İZMİR
T (0232) 877 04 02 - 09 / F (0232) 877 04 10
info@btm.co / http://www.btm.co/
ORKA Tekstil San. Ve Turizm Tic. A.Ş, Gürsel Mah.
Yalım Sokak No:5 34400 Okmeydanı - İSTANBUL
T: +90 212 314 23 23 / F: +90 212 314 23 57-56
info@damat.com.tr /https://www.damattween.com/

Akça Holding
şirketi

Adalet Mah. Manas Bulv. No:47 A Blok K:42
P.K:35530 Bayraklı / İzmir
T:0232 435 05 65 / F:0232) 435 05 27
http://www.menderes.com/tr

teknik tekstil

toplam
4250
çalışan

Elvin Tekstil

özel

Elvin Tekstil San ve Tic A.Ş, Çalı Mah. 43. Sok.
No:6 16235 Nilüfer, Bursa, T:0224 482 2670 /
F:0224 482 2669 / elvin@elvinfabrics.com
www.elvin.com.tr/ www.chanandesigns.com

teknik tekstil

%

Aksa Akrilik Kimya
Sanayii A.Ş.

özel

Merkez Mah. Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34
Taşköprü Çiftlikköy-Yalova
T: +90 (226) 353 25 45 / www.aksa.com/

karbon elyaf,
tekstil

1200'den
fazla
çalışan

teknik tekstil

%

teknik tekstil

250
çalışan

teknik tekstil

toplam
2000
çalışan

Menderes Tekstil

Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab.T.A.Ş.
Fevzi Paşa Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi,
Barbaros Caddesi, No: 71, Çerkezköy Tekirdağ,
T: 0282 736 3500 / F: 0282 726 7070
Yeşim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karapınar Mah. Ankara Yolu Cad. No: 900
16300 Yıldırım Bursa
T/F: (224) 280 86 00 / 331 72 22
publicrelations@yesim.com
corporatecommunications@yesim.com
Boyteks Tekstil San. A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi
8. Cadde No: 60 38070, Kayseri
T: 0352 322 05 88 / F: 0352 322 05 89
info@boyteks.com / www.boyteks.com/

AKSU İPLİK

özel

Yeşim Tekstil

özel

Boyteks

Boydak
Holding
şirketi

Petrol Ofisi

özelleştirilmiş
şirket

Petrol Ofisi Eski Büyükdere Cad. No: 33, Maslak
34398 İstanbul
info@poas.com.tr / www.petrolofisi.com.tr/
T +90 212 329 15 00 / F +90 212 329 18 88

advanced fuels

% /
38,5
milyar
TL

%

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 Akman Plaza Kat:23,
Çankaya, 06530 ANKARA
T:0312 417 49 77 – 418 23 91 / F: 0312 418 56 17
kimetsan@kimetsan.com / www.kimetsan.com/

kimya

%

%

D100 Karayolu Üzeri Büyükkarıştıran Sanayi Sitesi B
Blok No:36 Büyükkarıştıran, Lüleburgaz/ Kırklareli
T: 02884362600 - 05327274859 / F: 02884362602
nazim@tankimyaaritma.com /
www.tankimyaaritma.com

kimya / su arıtma
ekipmanları

%

özel

OPET Petrolcülük A.Ş, Barbaros Mahallesi Gelincik
Sokak No: 4/A Ataşehir 34746 İstanbul
T: 0 216 522 90 00 / F: 0 216 522 90 10
https://www.opet.com.tr/

kimya

%

DenizYıldızı

%

Deniz Yıldızı Petrokimya
PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
3. CAD. 34. SOK. D:5 - 6 - 7, Gebze/Kocaeli
T: (0262) 751 33 68

kimya

%

Petkim

%49 hisse
kamu
%51 hisse
SOCAR &
Turcas
Petrokimya

Petkim Petrokimya Holding A.Ş., Siteler Mah.
Necmettin Giritlioğlu Cad. No:6 , 35800 Aliağa-İzmir
T: 0232 616 12 40 - 616 32 40 / F: 0232 616 12 48 14 39 - 24 90 / www.petkim.com.tr/default.aspx
petkim@hs03.kep.tr

kimya

%

Biofarma

Isanne S.a.r.l
Lux.
şirketidir

BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:15634885
Sancaktepe - İSTANBUL
T: 0216 398 10 63 F: 0216 398 10 20
info@biofarma.com.tr / www.biofarma.com.tr/

kimya

%

AKIN TEKSTİL A.Ş.

özel

Bakırköy Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sk.
No:5/1-2-3-4, 34144 / İSTANBUL
T: +90 212 543 64 40

tekstil

1600
civarı
çalışan

Kimetsan

Tan Kimya

OPET

Öztek şirketler
grubunun
bir üyesi

Öztek Tekstil Terbiye E-5 Karayolu Misinli Kavşağı
59860 Çorlu Tekirdağ, T: 0282 675 1414
oztektekstil@oztektekstil.com.tr
www.oztektekstil.com.tr//

tekstil

%

İpekiş Mensucat Türk
A.Ş.

devlet şirketi

İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK A.Ş.
Kodaman Sokak No:49/A 34363 Nişantaşı İstanbul
T: +90 (0212) 225 71 76 / F: +90 (0212) 248 85 51
info@ipekis.com.tr

tekstil

%

Kuantag
Nanoteknolojiler
Geliştirme ve Üretim
A.Ş

Koç Holding
şirketi

Barbaros Mah. Gelincik Sokak No: 4/A Ataşehir
34746 İstanbul
info@quantagnano.com

quantum dot,
sensör, güneş pili
uygulamaları

%

özel

SİNTEK TOZ METALURJİ SAN VE TİC A.Ş.
Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Cd. No:72, 34196
Bahçelievler/İstanbul, www.sintek.net/Anasayfa
T: 0212 552 11 67 - 552 12 84 / F: 0212 503 50 00
info@sintek.net

malzeme

%

özel

AK-SA MAGNET ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1. OSB Adapazarı/SAKARYA
T: 0264 276 20 01 / F: 0264 276 20 58
aksa@aksamagnet.com.tr
www.aksamagnet.com.tr/tr/index.php

malzeme

%

VIG Makina

özel

VIG Makina Aluminyum Sistemleri
Tavşanlı Mah. Esentepe Mevkii
13. Sok. No:11 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE
vigaluminyumsistemleri.com/
T: +90 262 724 86 69 / F: +90 262 724 83 67
info@viggroup.com.tr

malzeme

%

Kale Porselen

Kale Grubu
şirketi

malzeme

toplam
5000
çalışan

TEKNİK Aluminyum

Norsel
Aluminyum
şirketi

malzeme

%

HES Kimya

Moher Kimya
şirketi

malzeme

%

Kaltun Maden

Kaltun Grup
üyesi şirket

malzeme

%

KordSA

Sabancı
Holding
şirketi

lastik, kompozit,
inşaat

%

MDA

Anadolu Ü.
spin off

malzeme

%

Öztek Tekstil

Sinter Metal

AKSA Magnet

Kale Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik San.
A.Ş., Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası
34330 Levent İSTANBUL
T: (212) 371 52 53, iletisim@kale.com.tr
Teknik Aluminyum Velimeşe OSB Mah. Akbayır
Küme Evler No: 63 Ergene / TEKİRDAĞ
T: 0282674 51 51 / F: 0282674 51 55
info@teknikaluminyum.com.tr /
www.teknikaluminyum.com.tr/
HES Deterjan OSB, 6. Cad. No:25 Melikgazi/Kayseri
T: +90 352 321 24 36 / info@hesdeterjan.com
info@hesdeterjan.com
Kaltun Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aydin-Mugla Karayolu 35. Km Yolboyu Mah.
Merkez Sk. No: 247/1, 09500 Çine, Aydın
T: 0256 729 16 00 / F: 0256 729 16 15
kaltun@kaltun.com.tr
Alikahya Fatih Mah. Sanayici Cad. No:90 41310
İzmit / Kocaeli
T: + 90 262 316 70 00 / F: + 90 262 316 70 70
info@kordsa.com
MDA İleri Teknoloji Seramikleri A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı, Eskişehir
T: +90 222 236 18 80, info@mdaceramic.com

Bortek

Selektif Teknoloji

Polymetal

ASSAN

Akdaş Döküm

Temsan

Büyükmıhçı Bor
Tekn.

özel

Bortek Boru ve Tesisat Dış Tic. Ltd. Şti.
Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi. Mustafa Kurdoğlu Cad.
ERŞE İş Merkezi B Blok No:11 / 4
Beylikdüzü/ISTANBUL
T:0212-8759922-8790368 / F: 0212-8765526
bortek@bortek.com.tr / bortek.com.tr/?/bortek.html

malzeme

%

özel

Arı Teknokent İTÜ Ayazaga Kampusu
Otomasyon Binası, No:4, 34469 Maslak-İstanbul
T: +90 532 4427389
www.selektif.com.tr / info@selektif.com.tr

yenilenebilir enerji

%

malzeme

%

malzeme

630
çalışan

malzeme

toplam
550
çalışan

malzeme

%

malzeme

%

Polymetal Kalıp Plastik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk OSB 10002 Sk. No:44 Çiğli / İzmir
özel
T: +90 232 503 05 20 info@polymetal.com.tr /
www.polymetal.com.tr/
Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sokak No:2 34940
Kibar Holding
Tuzla - İstanbul
şirketi
T: 0216 5811200 / F: 0216 5811610
info@assanaluminyum.com /
www.assanaluminyum.com/tr-tr/
Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş
Oğuz Cad No:40, OSB - 06935 Sincan / Ankara
özel
T: 0312 267 18 80 / F: 0312 267 18 88
akdas@akdas.com.tr / www.akdas.com.tr/tr/
Temsan Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.
Çamlıca Mah. 145. Cadde No:16
devlet şirketi
Yenimahalle/Ankara
T: +90 312 397 55 75 / F: +90 312 397 55 73
www.temsan.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Organize Sanayi Bölgesi Mah., Bilim Cad., 2 Nolu
Piramit No:3/ 5 Odunpazarı Eskişehir
özel
T:+90 222 236 21 13 / F: +90 222 340 58 22
bilgi@borteknolojileri.com
www.borteknolojileri.com/

Ereğli Demir Çelik

OYAK
Maden
Metalürji
Grubu

Erdemir Ereğli Demir-Çelik A.Ş.
Uzunkum No:7 Kdz. Ereğli
67330 Zonguldak
T: 0372 323 25 00 / F:0372 333 15 00
iletisim@erdemir.com.tr

malzeme

%

ETİ Aluminyum

Cengiz
Holding
şirketi

Eti Alüminyum A.Ş. Altunizade Kısıklı Cad. No: 37
34662 Üsküdar, İstanbul
T: 0216 554 53 00 / F: 0216 474 97 30 – 474 11 22
info@etialuminyum.com / etialuminyum.com.tr/

malzeme

%

malzeme

%

malzeme

%

polimer kompozit

%

GEDİK Döküm

Gedik Holding
şirketi

Ünimetal Hassas
Döküm

özel

TAİ

devlet şirketi

Gedik Döküm ve Vana A.Ş.
Şeyhli Mh., Ankara Cd. No:306, 34906 Pendik
T: 0216 307 12 62 / F: 0216 378 20 44
termo@gedikdokum.com.tr /
www.gedikdokumvevana.com.tr/
Ünimetal Hassas Döküm Makine ve Yedek Parça
San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri OSB, Keratin Sok.
No:2 YC-19 Özel Parsel, 34956 Tuzla / İstanbul
T: 0216 591 08 70 / F: 0216 591 08 79
info@unimetal.com.tr / www.unimetal.com.tr/
TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
Fethiye Mahallesi, Havacılık Bulvarı No:17 06980
Kahramankazan Ankara
T +90 (312) 811 18 00 / F +90 (312) 811 14 25
https://www.tai.com.tr/

Barış Elektronik

YONCA Onuk

özel

Barış Elektronik San.Tic.Ltd.Şti, Mahmutbey Mah.
İstoç 15. Ada No: 15 Bağcılar İstanbul
T: 0212 659 09 30 / F: 0212 659 09 19
www.bariselektronik.com.tr/ /

polimer kompozit

%

özel

Yonca - Onuk JV, Aydıntepe Mahallesi Kızılçam Sk.
No: 8/2 ,Tuzla, 34947 Istanbul
T: +90 (216) 392 99 70 / F: +90 (216) 392 99 69
info@yonca-onuk.com / www.yonca-onuk.com/home

polimer kompozit

%

polimer kompozit

%

polimer kompozit

%

Dizayn Teknik Boru ve Elemanları San. ve Tic A.Ş.
Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:6
34522 Kıraç-Esenyurt / ISTANBUL
T: 0212 886 57 41 / F: 0212 886 51 93
info@dizayngrup.com /
www.dizayngrup.com/Default.aspx
Teknik tekstiller, danışmanlık hizmetleri,
kompozit eğitimi ve dağıtım ürünleri
Şehit İlknur Keleş Sokak Hüseyin Bağdatlıoğlu İş
Merkezi No: 7/5
34742 Kozyatağı Kadıköy / İstanbul
info@metyx.com / www.metyx.com/tr/
T: +90 216 394 32 60

Dizayn Grup

Mir Holding
şirketi

Metyks Composites

Telateks A.Ş.
bölümü

TEMSA Argetek

Sabancı
Holding
şirketi

Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No:2/1
34662 Altunizade - İstanbul
T: +90 216 544 52 00 / F: +90 216 544 52 65
Eposta: info@temsa.com / https://www.temsa.com/

polimer kompozit

%

özel

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım
D-4015 sokak No:6 Gebze / Kocaeli
T: +90 (262) 724 95 14 / F: +90 (262) 724 95 18
Eposta: info@esa.com.tr / http://www.esa.com.tr/

polimer kompozit

50

polimer kompozit

%

polimer kompozit

%

özel

Fırat Plastik Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. Türkoba Mah.
Fırat Plastik Cad. No: 23 Büyükçekmece İstanbul
T: 0212 866 41 41 / F: 0212 859 04 00
info@firat.com / www.firat.com/

polimer kompozit

Toplam
1900
çalışan

İŞBİR Sünger

özel şirketler
grubunun üyesi

İşbir Sünger San. AŞ – Ankara, Saray Gümüşoluk
Mah. Gümüşoluk Kümeevleri
No: 263 A-B 06145 Pursaklar / ANKARA
T:0312 280 86 50 / F:0312 280 86 56
info@isbirsunger.com

polimer kompozit

%

İŞBİR Optik

özel şirketler
grubu

Saracalar Mah. 50. Sok. No: 1 06750 Akyurt/Ankara
T:+90 312 3980437

polimer kompozit

%

KORDSA

Sabancı Grubu
(özel şirket)

Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/1B 34906
Pendik / İSTANBUL, T: 0216 300 11 24
T: 0 216 300 10 00

polimer kompozit

% / 1,2
milyar
TL

ÇAN Grubu

özel
şirketler grubu

Kodaman Sokak No:45, Nişantaşı 34363 İstanbul
T:+90 (212) 233 25 25
info@cangrouptr.com
www.cangrouptr.com/

tekstil,
yenilenebilir enerji,
ziraat

toplam
1800
çalışan

ESA Kimya

Tekno Kauçuk

özel

PİMSA

özel

Fırat Plastik

Tekno Kauçuk Sanayii AŞ, Gebze Organize Sanayi
Bölgesi İhsan Dede Caddesi Doğan Lastik Fabrikası
No:126, 41480 - Gebze / Kocaeli
info@teknokaucuk.com.tr /
www.teknokaucuk.com.tr/
T: +90 262 999 21 00 / F: +90 262 751 05 66 - 05 70
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB
1. Cadde 14. Sokak No:8 Sekerpinar
41480 Cayirova/Kocaeli
T: +90 262 781 02 00 / F: +90 262 658 22 00
pimsa@pimsa.com.tr / www.pimsa.com.tr/
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