
Ulusal Nanoteknoloji Politikaları: 

Türkiye İçin Bir Model Önerisi  

12.11.2015 

Umut Ekmekçi  
Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

21. Yüzyıl İçin Planlama 2015 Güz Seminerleri 



Eğitim Geçmişi: 

o  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 

o   İstanbul Teknik Üniversitesi; “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Yüksek Lisans Programı 

o   İstanbul Teknik Üniversitesi; İşletme Mühendisliği Doktora Programı 

o University of Sussex, Science Policy Research Unit (SPRU) – Industry Policies, 

o University of Tampere, Finland – Innovation Networks 

Profesyonel Deneyim 

o Eğitmen (Akademik + Profesyonel) 

-İTÜ, Işık Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi 

o Araştırmacı / Uzman 

-  Kümelenme Politikaları 

-  Sanayi Politikaları 

o Proje Yöneticisi 

- Ulusal Nanoteknoloji Girişimi Koordinatörü (2010-2013) 

Sabancı Üniversitesi 

o Makro Seviyede: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları 

o Mikro Seviyede: Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 

o Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirlikleri İstanbul İli Temsilciliği 

o “İstanbul Bölgesi Sivil Havacılık Kümelenmesi” 

o Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı Direktörü 

 



Sunum Planı  

 5 dk.   Teknoloji – Ekonomi – İnovasyon İlişkisi Üzerine… 

10 dk.   Neden Nanoteknoloji? 

10 dk.   Treni Kaçırıyor muyuz? 

 10 dk.   Farklı Bir Ulusal Politika Modeli ve Bir Sivil Girişim: UNG 

10 dk.   Ulusal Nanoteknoloji Politikaları İçin Öneriler  



1. Teknoloji, Ekonomi ve 

İnovasyon İlişkisi Üzerine… 



Ekonomi – İnovasyon İlişkisi 

Joseph Schumpeter 

(1883 - 1950) 

• “Yaratıcı Yıkım - Creative Destruction” 

• “Cycles and Long Waves Theory” 

Nikolai Kondratiev 

1892-1938 



 Evrimci İktisat Kuramı ve “Ulusal İnovasyon Sistemi” 

Friedrich List 

(1789 – 1846): 
Almanya 

İngiltere’yi nasıl 

yakalar? 

Chritopher Freeman 

1921 – 2010 
Japon ekonomisinin 

yükseliş süreci 

Bengt Ake Lundvall 

1941 - …  
İskandivan Modeli 

“National Innovation Systems” 



 “Ulusal İnovasyon Sistemi” 

“Bir ülkenin inovasyon gücü ve performansı”; 

o İnovasyon sistemindeki temel aktörlerin yetkinlikleri 

(hükümet, özel sektör firmaları, araştırma kuruluşları, düzenleyici 

kuruluşlar, STK’lar vs.), 

o Bu aktörler arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin gücü, 

o Birbirini destekleyici politikalar (sanayi politikaları, eğitim 

politikaları, bölgesel kalkınma politikaları vs.) 

o O ülkenin kültürel normları ve değerleri tarafından belirlenir. 



• İngiltere (18. Yüzyıl, Aydınlanma, Buhar Makinaları) 

• Almanya (20. Yüzyıl, II.Dünya Savaşı sonrası, Sanayileşme)  

• ABD (20. Yüzyıl, Silikon Vadisi; Sanayileşme ve Askeri Teknolojilerin Ticari 

Uygulamaları, Bilişim Teknolojileri) 

• Japonya (1980’ler, Otomotiv Sektörü, Elektronik) 

• Güney Kore (1990’lar, Otomotiv Sektörü, Elektronik) 

• İsveç, Finlandiya (2000’ler, Telekomünikasyon) 

• Çin, Hindistan, İsrail, Brezilya, Rusya ? (2020’ler…) 

 Ulusal Rekabetçilik, Teknoloji ve İnovasyon 









































2. Neden Nanoteknoloji ? 



“Long Waves” and “Nanotechnology” 





 Nanoteknoloji Nedir? 

– Bir malzemeyi, “nano ölçekte”, atomik ya da moleküler 

seviyede manipüle ederek, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

değiştirme / geliştirme teknolojileri 

– 1nm, 1m’nin milyarda biridir, 

– Nanoteknoloji, 1 nm – 100 nm boyutuna yapılan 

çalışmalara odaklanır 



 
 

1959 

 “Richard Feynman”: "There's Plenty of Room at the 

Bottom" (American Physical Society meeting at 
Caltech)  

 

1974 
“Norio Taniguchi “ (Tokyo University of Science) : 

nanoteknoloji kavramının bir konferansta ilk defa 
kullanımı 

 

1980’lerin başı: 

 
Scanning Tunneling Microscope (STM)’nin icadı ve 
atomik seviyede görüntüleme imkanı 

 

 Norio Taniguchi  

Richard Feynman 

Nanoteknolojinin Tarihsel Gelişim Süreci 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Feynman_at_Los_Alamos.jpg


.  

 

1989 
IBM araştırmacısı “Don Eigler”: Atomların  scanning tunneling 
microscope ile ilk manipülasyonu .  

 

1991 
Karbon nanotüplerin keşfi (Sumio Lijima) 

 
2009 

DNA nanorobotun icadı 

 

2011 

nano işlemciler için İlk programlanabilir nanowire circuitlerin icadı 

Nanoteknolojinin Tarihsel Gelişim Süreci 



Nanoteknolojinin Bazı Uygulama Alanları 

• Enerji depolama 

• “Nanodrugs”; kanser tedavisinde 

güdümlü ilaçların kullanımı 

• Gıda depolama – saklama ve raf 

ömrünün uzatılması, 

• Kaplama uygulamaları ile kir, toz, su 

tutmayan yapı malzemeleri, 

• Otomotivin cam, plastik, alimünyum, çelik 

gibi tüm malzemelerinde güçlendirme, 

hafifleme, dayanım ömrünü uzatma 

etkileri vs., 

• Su arıtma vs. 

















Nanoteknolojide S-Eğrisi’nin 

Henüz Başlarındayız...  



3. Treni Kaçırıyor muyuz? 



Nanoteknoloji Ar-Ge Harcamaları (Kamu Sektörü) 
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Total public nanotechnology R&D expenditures, Millions USD PPP 

Nanoteknoloji Ar-Ge Harcamaları (Kamu Sektörü) 



Nanoteknoloji Ar-Ge Harcamaları (Özel Sektör) 



Nanoteknoloji Ar-Ge Harcamaları (Firma Sayıları) 



Nanoteknoloji Patentleri (EPO) 



Nanoteknoloji Patentleri (EPO) 





Nanoteknoloji Patentleri (USPTO) 



Nanoteknoloji Patentleri (USPTO) 



Nanoteknoloji Patentleri (Toplam) 



Nanoteknoloji Patentleri (Toplam) 



Nanoteknoloji Makaleleri 



Nanoteknoloji Makaleleri 



Nanoteknoloji Makaleleri (Nüfusa oranlı) 



Nanoteknoloji Makaleleri (Nüfusa oranlı) 



Nanoteknoloji Makaleleri (Nüfusa oranlı) 



Nanoteknoloji Makaleleri (Nüfusa oranlı) 







İnşaat Sektöründe Nanoteknoloji ve Ülkelerin Katkısı 



Beyaz Eşya Sektöründe Nanoteknoloji Ne Amaçla Kullanılıyor 



Beyaz Eşya Sektöründe Nanoteknoloji 



Beyaz Eşya Sektöründe Nanoteknoloji 



4. Farklı Bir Ulusal Politika Modeli 

ve Bir Sivil Girişim: UNG 



Country Nanotechnology Strategy Plan  Publisher 

Year of 

Publication 

Covered 

Period Strategic Focus 

US 
NATIONAL NANOTECHNOLOGY 

INITIATIVE STRATEGIC PLAN 

National Science and 
Technology Council, 
Committee on Technology, 
Subcommittee on Nanoscale 
Science, Engineering and 
Technlogoy (NSET) 

2011 2011-2013 

Fundamental 
nanoscale 

phenomena and 
processes 

Germany 
ACTION PLAN NANOTECHNOLOGY 
2015 

Federal Ministry of Education 
and Research, Division "Key 
Technologies, Strategy and 
Policy Issues" 

2011 2011-2015 
Nanochemistry, 
Climate, Energy 

South Korea 
NANOTECHNOLOGY FOR 
DYNAMIC KOREA 

Ministry of Education, Science 
and Technology 

2010 2010-2015   

France FinNano Nanotechnology Program 
Finnish Funding Agency for 
Technology and Innovation 
(TEKES) 

2005 2005-2010 
Innovative 
Nanostructure 
Materials 

UK 
UK NANOTECHNOLOGIES 

STRATEGY, SMALL TECHNOLOGIES, 
GREAT OPPORTUNITIES 

Ministry of Science and 
Innovation 

    

High Aspect Ratio 
Nanoparticles 
(HARNs), Energy 

generation 
through solar 
technology, 
nanosilver 

China 
NATIONAL NANOTECHNOLOGY 
PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT  

Ministry of Science and 
Technology; State 
Development Planning 
Commission, Ministry of 
Education, Chinese Academy 
of Sciences, National Natural 
Science Foundation 
Committee 

2001 2010   



Switzerland 
ACTION PLAN: SYNTHETIC 

NANOMATERIALS 

Federal Office of Public 

Health (FOPH), State 

Secretariat for Economic 

Affairs (SECO), Federal 

Office for the Environment 

(FOEN) 

      

Iran The Future Strategy Iran 
Iran Nanotechnology 

Initiative Council (INIC) 
2005 2005-2014   

Canada 
NANOQUEBEC ACTION 

PLAN 2013 - 2018 
NanoQuébec 2013 2013-2018 

Industrial 

Materials 

Denmark 

TECHNOLOGY FORESIGHT ON 

DANISH NANOSCIENCE AND 

NANOTECHNOLOGY 

Ministry of Science, 

Technology and Innovation 
2005 2005-2009 

Nanomedicin

e and Drug 

Delivery 

Russia 

NANOINDUSTRY 

INFRASTRUCTURE IN THE 

RUSSIAN FEDERATION FOR THE 

YEARS 2008-2011 

Ministry of Education and 

Science 
2008 2008-2011   









2015-2018 Sanayi Stratejisinde “Nanoteknoloji” 



“Vizyon 2023 – Teknoloji Öngörü Projesi”: “Nanoteknoloji” Eylem Planı 

“Dokuzuncu Kalkınma Planı” (2007-2013): Nanoteknoloji öncelikli alan 

UİG – Nanoteknoloji Arama Konferansı (2007) 

“Ulusal Rekabet Stratejileri: Nanoteknoloji ve Türkiye” Rapor (Menceloğlu, 

Kırca; 2008) 

“Nanoteknolojide Ürüne Dönüştürülebilir Araştırma ve Ticarileştirme 

Konferansı ve Proje Pazarı” (UİG – 2008) 

Ulusal Nanoteknoloji Girişimi (UNG) Oluşum Süreci 





UNG Gönüllü Üyeleri 





• Ulusal Nanoteknoloji Girişimi (UNG);  

– Gönüllü ve bireysel katılım esasına dayalı bir sivil girişimdir,  

– Temel hedefi; ulusal nanoteknoloji politikalarının 

oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerine 

sanayici perspektifinden ve “alttan yukarı yaklaşımla” katkı 

yapmaktır,  

– BU süreçte, Kamu yönetimi – Üniversite – Sanayi – Sivil 

Toplum arasındaki bilgi paylaşımının ve işbirliğinin en etkin 

seviyede oluşmasına katkı yapmayı hedefler. 

UNG’nin Temel İlkeleri 



UNG’nin Temel Hedefleri 



“Triple Helix” için Yeni Bir Yaklaşım Önerisi 



Sanayici ve Akademisyen Danışma Kurulu 

KOORDİNASYON BİRİMİ 

SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUPLARI 

İNŞ. TEKS. GIDA SAV. SU ENERJİ SAĞLIK OTO. BLŞM. 

GÜVENLİK ÇEVRE SAĞLIK 

Ulusal Nanoteknoloji Girişimi – Organizasyonel Yapı 



Temel Fizyolojik İhtiyaçlar (Beslenme, 
Barınma, Hayatta Kalma) 

SAĞLIK, SU, GIDA, İNŞAAT 

Güvenlik İhtiyaçları - SAVUNMA 

Sosyal İhtiyaçlar (Beğenilme, Ait Olma, 
İletişim) – TEKSTİL & MODA, BİLİŞİM, 
ULAŞIM 

Saygı Görme, Bağımsızlık - ENERJİ 

Kendini Gerçekleştirme 

Maslow – İhtiyaçlar Piramidi 



Ağların Ağı Modeli 



1. Seviye: Ulusal ve Sektörel Seviyede Bilgi Ağları 



2. Seviye: Sektörler İçi Bilgi Ağları 



3. Seviye: Sektörler Arası Bilgi Ağları 





Sektör Sanayici Temsilci 

Sağlık Dr. Gürer Budak (Gazi Üniversitesi), SEİS 

Tekstil Hadi Karasu (Denim Village), Ahmet Şişman (Tekstil Teknoloji Plat.) 

İnşaat ve 

Altyapı 

Hidayet Özdemir (Eczacıbaşı Yapı Grubu), Orhan Turan (ODE 

Yalıtım), İMSAD 

Otomotiv Orhan Alankuş (Koç Grubu – Otomotiv Teknoloji Platformu) 

Savunma Osman Okyay (Kale Grup), Volkan Özgüz (Sabancı Üni.) 

Enerji Jan Nahum, Murat Oğuz Arcan, (Hexagon)  

Bilişim Cengiz Ultay (Vestel), Ali Akurgal 

Gıda Zeki Sözen (Ülker) 

Sektörel Çalışma Grupları 



İnşaat Sektörü Çalışma Grubu 



http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/insaat-sektorunde-surdurulebilirlik.pdf


Tekstil Sektörü Çalışma Grubu 



Otomotiv Sektörü Çalışma Grubu 



Savunma Sektörü Çalışma Grubu 



5. Ulusal Nanoteknoloji Politikaları 

İçin Öneriler 



 Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş; tasarlayan, üreten, 

yüksek nitelikli insan kaynağını etkin kullanarak toplumsal ve 

ticari anlamda, küresel ölçekte yüksek katma değer 

yaratabilen, rekabetçilik stratejisini yüksek katma değer 

yaratma ilkesine dayandırmış, nanoteknolojiyi ve tüm diğer ileri 

teknolojileri farklı sektörlerin uluslararası rekabetçiliklerini 

arttırabilecek şekilde kullanabilen, nanoteknolojiyle ilgili tüm 

paydaşların etkin katılımı ve işbirliğiyle bu alandaki yetkinliğini 

hızla yükselten küresel bir teknoloji gücü olmak.   

 

 

VİZYON 



 Nanoteknolojinin farklı sektörlerde sunduğu 

olanakları etkin şekilde kullanarak, uluslararası 

rekabetçiliğimizi ve inovasyon kapasitemizi arttırmak, 

ulusal stratejilerimize, ulusal ve küresel ihtiyaçlara 

cevap verecek yüksek katma değere sahip ürün, 

üretim yöntemleri ve hizmetler geliştirmek 

GENEL AMAÇ 



1. Ulusal nanoteknoloji stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi; 

2. Koordinasyon ve iletişimin sağlanması; 

3. Sektörel nanoteknoloji stratejilerinin oluşturulması; 

4. Araştırma altyapısının desteklenmesi ve geliştirilmesi, 

5. Üniversite – sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi: 

6. İnsan kaynağı altyapısının geliştirilmesi; 

7. Toplumsal farkındalık ve iletişimin arttırılması;  

8. Nanoteknolojide girişimciliğin desteklenmesi; 

9. İlgili hukuki altyapının düzenlenmesi ve geliştirilmesi; 

10. Finansman altyapısının geliştirilmesi; 

11. Nanoteknolojide sorumlu ve sürdürülebilir ilerlemenin sağlanması; 

HEDEFLER 



• İlgili paydaşların fikir paylaşımı ve işbirliği ile oluşturulmuş ulusal 

nanoteknoloji politikaları ve strateji belgesi kamuoyu ile paylaşılacaktır, 

• Ulusal nanoteknoloji politika ve stratejilerinin; ulusal bilim, sanayi ve 

teknoloji politikaları, ekonomi politikaları, eğitim politikaları, enerji 

politikaları, çevre politikaları, bölgesel kalkınma politikaları, KOBİ 

politikaları gibi ilgili politika alanlarıyla ve politika dökümanlarıyla 

karşılıklı etkileşimi, uyumu ve koordinasyonu sağlanacaktır, 

• Ulusal nanoteknoloji stratejilerinin oluşturulması, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi için ilgili kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum 

boyutlarından tüm paydaşların temsilcilerinin geniş katılımıyla 

oluşturulmuş bir “Ulusal Nanoteknoloji Girişimi” platformu 

oluşturulacaktır, 

Hedef 1: Ulusal Nanoteknoloji Stratejilerinin Oluşturulması, 

Uygulanması ve İzlenmesi 



• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ulusal nanoteknoloji 

politikalarının geliştirilmesi konularında uzmanlaşmış, bu alandaki 

uluslararası çalışmalara hakim insan kaynağının oluşturulması 

sağlanacaktır, 

• Farklı ülkelerin ulusal nanoteknoloji stratejilerinin karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmesinin, analizinin ve en iyi örneklerin tespitinin periyodik 

olarak yapılmasının, bulguların ilgili paydaşlar ile paylaşılması 

sağlanacaktır, 

• Ulusal nanoteknoloji stratejilerinin üç yılda bir değerlendirmesinin ve 

gerekli revizyonların yapılması sağlanacaktır 

Hedef 1: Ulusal Nanoteknoloji Stratejilerinin 

Oluşturulması, Uygulanması ve İzlenmesi (devamı) 



• Ulusal nanoteknoloji stratejilerinin ilgili paydaşların katılımıyla oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde paydaşlar arasındaki iletişimi, işbirliğini ve 

koordinasyonu sağlayacak bir yönetişim platformu oluşturulacaktır. 

• Sektörler içerisinde nanoteknoloji konusundaki işbirliği ve iletişimin sağlanması amacıyla, ilgili 

paydaşların gönüllü katılım esasına dayanan “sektörel çalışma grupları” oluşturulacaktır, 

• Farklı sektörlerde sürdürülen nanoteknoloji Ar-Ge çalışmalarında oluşturulan tecrübe ve bilgi 

birikiminin yayılması, sektörler arası çözümlerin ve inovasyonların geliştirilmesi amacıyla 

“sektörler arası çalışma ve koordinasyon grubu” oluşturulacaktır, 

• Koordinasyon, iletişim ve işbirliğinin etkin olarak sağlanabilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla, 

karşılıklı etkileşime ve bilgi paylaşımına olanak sağlayacak ulusal nanoteknoloji portalı 

oluşturulacaktır, 

 

Hedef 2: Koordinasyon ve İletişimin Sağlanması 



• Türkiye’nin temel ihtiyaçları, stratejik hedefleri, makro politikaları ve nanoteknolojinin 

yaratabileceği olanaklar doğrultusunda, odaklanılması gereken kritik öneme sahip 

sektörler belirlenecektir, 

• Belirlenen sektörlerde nanoteknoloji stratejilerinin oluşturulması sürecinde, ilgili kamu 

kuruluşları, özel sektör kuruluşları, üniversite ve araştırma merkezleri ve sivil toplum 

kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla “sektörel çalışma grupları” oluşturulacaktır, 

• Sektörel çalışma grupları tarafından; sektörün dünyada ve Türkiye’deki mevcut 

durumu, sektörün geleceğini şekillendiren ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel 

eğilimler, sektörün rekabetçiliğinin arttırılması için odaklanılması gereken stratejik 

araştırma alanları, sektörün mevcut gelecek dönem stratejileri ve nanoteknolojinin 

sektörde yaratabileceği olanaklar göz önünde bulundurularak “sektörel 

nanoteknoloji stratejileri” ve “eylem planları” oluşturulacak, “stratejik araştırma 

alanları” belirlenecektir, 

Hedef 3: Sektörel Nanoteknoloji Stratejilerinin 

Oluşturulması 



• Sektörel çalışma grupları tarafından yapılan sistematik çalışmalar neticesinde 

“sektörel nanoteknoloji strateji belgeleri” hazırlanacak ve yazılacaktır,  

• Sektörel nanoteknoloji stratejilerinin, ulusal nanoteknoloji stratejileri ile 

ilişkilendirilmesi sağlanacaktır, 

• Ulusal ve sektörel nanoteknoloji strateji belgelerinin kamuyla paylaşılması 

sağlanacaktır, 

• Nanoteknoloji konusunda yapılacak Ar-Ge çalışmalarına verilecek destek ve 

teşviklerin, belirlenmiş olan sektörel stratejik araştırma alanları doğrultusunda 

aktarımı sağlanacaktır, 

• Sektörel nanoteknoloji stratejilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik 

performans kriterleri belirlenecektir. 

Hedef 3: Sektörel Nanoteknoloji Stratejilerinin 

Oluşturulması (devamı) 



• Mevcut nanoteknoloji araştırma merkezlerinde sürdürülmekte olan Ar-

Ge projelerinin envanteri çıkartılacaktır,  

• Ar-Ge merkezlerinin belirli alanlarda uzmanlaşmaları teşvik 

edilecektir,  

• Üniversiteler ve araştırma merkezlerinde nanoteknoloji alanında 

yürütülecek araştırma projelerinin; ulusal politikalar, ihtiyaçlar, 

öncelikler, sektörel stratejiler doğrultusunda planlanması teşvik 

edilecek, bu doğrultuda kamu destek programları ihtiyaçlar 

doğrultusunda güncellenecektir, 

• Mevcut Ar-Ge merkezlerinin laboratuvar alt yapısı geliştirilecektir.  

• Özel sektör ve kamuya ait araştırma merkezleri sayısı artırılacaktır, 

• Ar-Ge merkezlerinin akredite olması sağlanacaktır. 

Hedef 4: Araştırma Altyapısının Desteklenmesi ve 

Geliştirilmesi 



• Araştırma merkezlerine yönelik ölçme, değerlendirme, izleme ve denetim 

mekanizmaları oluşturulacaktır, 

• Ar-Ge merkezlerinin performans bazlı olarak desteklenmesi sağlanacaktır, 

• Her bir Ar-Ge merkezinin yıllık faaliyetleri, tamamlanmış ve sürdürülmüş 

projeler her yıl bir kitapçık olarak yayınlanacaktır, 

• Fikri Mülkiyet Hakları konusundaki yasal mevzuat ihtiyaca uygun şekilde 

düzenlenecektir,  

• Nanoteknoloji alanında yapılacak bilimsel ve uygulamaya dönük 

araştırmaların teşvik edilmesi amacıyla yarışmalar düzenlenecek, 

uluslararası seviyede katma değer yaratan araştırma projelerinin 

ödüllendirilmesi ve kamuoyuna etkin olarak duyurulması sağlanacaktır,  

 

Hedef 4: Araştırma Altyapısının Desteklenmesi ve 

Geliştirilmesi (devamı) 



• Üniversite ve araştırma merkezlerinde nanoteknoloji ile ilgili çalışmalar 

sürdürmekte olan araştırmacılar ve araştırma konuları tespit edilecek, 

ulusal nanoteknoloji Ar-Ge veritabanı oluşturulacaktır, 

• Özel sektörde nanoteknoloji  ile ilgili çalışmalar yürüten kuruluşların ve 

profesyonellerin belirlenmesi için, sektör kuruluşlarıyla envanter 

çalışması yapılacaktır, 

• Üniversite-sanayi işbirliğine dayalı, çok ortaklı nanoteknoloji Ar-Ge 

çalışmalarının özendirilmesi amacıyla destek ve teşvik mekanizmaları 

oluşturulacaktır, 

• Üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşları arasında, 

nanoteknoloji araştırmaları konularında bilgi paylaşımının etkinliğinin 

arttırılması amacıyla arayüz platformların kurulmasının sağlanacaktır, 

• Araştırma merkezlerinin sanayi ile işbirliklerinin arttırılabilmesi amacıyla, 

sanayi kesiminin de temsil edildiği danışma kurulları oluşturulacaktır, 

Hedef 5: Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin Geliştirilmesi 



• Araştırma merkezlerinin sanayi kuruluşları tarafından kullanımı desteklenecektir, 

• Nanoteknoloji araştırma merkezleri arasında koordinasyonu sağlayacak, 

işbirliğini ve ortak kaynak kullanımını sağlayacak bir koordinasyon platformu 

oluşturulacaktır, 

• Nanoteknoloji alanında üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla, 

üniversite ve özel sektör çalışanlarına yönelik olarak “işbirliği ve iletişim yönetimi” 

eğitimleri verilecektir, 

• Üniversite – sanayi arasındaki bilgi ve teknoloji transferinin desteklenmesi 

amacıyla, fikri mülkiyet haklarının korunması, teknolojilerin değerlenmesi, 

ticarileştirilmesi, lisanslanması konularında hizmet sunacak teknoloji transfer 

ofislerinin kurulması ve mevcutların geliştirilmesi sağlanacaktır, 

• Üniversite – sanayi işbirlikleri arttırmak amacıyla, nanoteknoloji alanına özel proje 

pazarlarının düzenlenmesi desteklenecektir, 

Hedef 5: Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin Geliştirilmesi (devam) 



• Nanoteknolojinin araştırma, geliştirme, uygulama, ticarileştirme, yönetişim, çevre ve sağlık 

etkileri, hukuki ve idari altyapısı boyutlarında uzmanlaşmış, araştırma-uygulama-

ticarileştirme boyutları arasında köprü oluşturabilecek nitelikte ve nicelikte insan 

kaynağının yetiştirilmesi amacıyla, çok disiplinli bir yaklaşımla tezli ve tezsiz 

(profesyonellere yönelik) yüksek lisans programlarının geliştirilmesi desteklenecektir, 

• Uluslararası akademik işbirliklerine dayalı nanoteknoloji yüksek lisans programlarının 

geliştirilmesi desteklenecektir, 

• Lisans düzeyinde nanoteknoloji ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla, 

mühendislik fakültelerinin ilgili bölüm ve programlarda temel seviyede bilgi vermeyi 

amaçlayacak derslerin açılması desteklenecektir, 

• Üniversite – sanayi işbirliğine dayalı nanoteknoloji Ar-Ge projelerinde görev alacak 

doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerine burs destekleri verilecektir, 

• Nanoteknoloji konusunda uzmanlaşmak isteyen lisans üstü seviyedeki öğrencilerin 

yurtdışında bu alanda uzmanlaşmış kurumlarda yapacakları akademik çalışmaların 

desteklenmesi amacıyla burs imkanlarının geliştirilmesi sağlanacaktır, 

 

Hedef 6: İnsan Kaynağı Altyapısının Geliştirilmesi 



• Teknik ara eleman geliştirilmesi için meslek yüksek okullarında ilgili konularda 

müfredat oluşturulacaktır, 

• Uluslararası bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla, akademik seviyede kısa süreli 

değişim programları desteklenecektir, 

• Nanoteknoloji konusunda uluslararası uzman ve araştırmacıların ülkemiz üniversiteleri 

ve araştırma kuruluşlarında misafir uzman olarak katkı yapabilmesi, ders ve seminer 

verebilmeleri için gerekli destek programları düzenlenecektir, 

• Nanoteknoloji konusunda uzmanlaşmış yabancı araştırmacıların ülkemizde istihdam 

edilebilmelerine yönelik düzenlemeler yapılacaktır, 

• Halen yurtdışında çalışan ve nanoteknoloji konusunda uzmanlaşmış Türk 

araştırmacıların ve uzmanların bilgi birikimlerini misafir eğitmenlik, danışmanlık, proje 

yürütücülüğü gibi kanallarla aktarmaları desteklenecektir, 

• Sanayide çalışan profesyonellerin nanoteknolojinin uygulamalarına ve 

ticarileştirilmesine dönük bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla kurslar ve 

sertifika programlarının düzenlenmesi desteklenecektir, 

Hedef 6: İnsan Kaynağı Altyapısının Geliştirilmesi (devam) 



• Nanoteknoloji konusunda araştırma yapmak isteyen profesyonellerin, 

araştırmacıların, gençlerin, çocukların temel seviyede bilgi edinmelerini ve bu 

alandaki güncel gelişmeleri takip edebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla, farklı 

seviyeler için farklı kullanıcı arayüzleri ve içeriklerle hazırlanmış, kapsamlı bir 

bilgi portalı oluşturulacaktır, 

• Sanayi kuruluşlarına ve profesyonellere yönelik olarak; meslek odaları ve sektör 

kuruluşları kanalıyla nanoteknolojinin sektör ve ürün grupları ölçeğinde 

yaratabileceği inovasyon olanaklarının aktarılması amacıyla seminer, atölye 

çalışmaları ve konferanslar düzenlenecektir, 

• Sanayi kuruluşlarına ve profesyonellere yönelik olarak, nanoteknolojiyle ilgili 

temel bilgileri, uygulama olanaklarını, destek ve teşvik mekanizmalarını, 

üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde sürdürülen araştırma projelerini 

içeren bilgi kitapçıkları hazırlanacaktır, 

• Nanoteknolojinin yaratabileceği olanaklar ve aynı zamanda insan ve çevre 

sağlığına etkileri konularında nihai kullanıcıların bilgi edinebilmesi amacıyla ilgili 

yayınlar yapılacaktır, 

Hedef 7: Toplumsal Farkındalık ve İletişimin Arttırılması 



• Lise düzeyinde nanoteknoloji konusundaki farkındalık ve bilgi 

düzeyinin arttırılması amacıyla,  bu konuyla ilgili temel seviyede bilgi 

vermeyi amaçlayan müfredatın geliştirilmesi sağlanacaktır, 

• Çocukların ve gençlerin nanoteknolojiyi tanımalarını ve 

yaratabileceği olanakları anlamalarını sağlama amacıyla, tematik 

deneme – bilim merkezleri ve parkları kurulacaktır, 

• İlköğretim seviyesinde çocukların nanoteknoloji kavramıyla 

tanışmalarını sağlamak amacıyla çizgi film, çizgi roman gibi iletişim 

araçlarının geliştirilmesi desteklenecektir, 

• Yurtdışında nanoteknoloji alanında hazırlanmış iletişim yayınlarının 

Türkçe’ye çevrilerek yayınlanması sağlanacaktır, 

 

Hedef 7: Toplumsal Farkındalık ve İletişimin Arttırılması 

(devam) 



• Nanoteknolojinin araştırma, geliştirme, uygulama ve 

ticarileştirme faaliyetlerine dayalı girişimci iş fikirlerinin 

desteklenmesi amacıyla özel destek ve teşvik mekanizmaları 

geliştirilecektir, 

• Nanoteknoloji temelli Ar-Ge çalışması yürütmeyi hedefleyen 

KOBİ’ler çekirdek sermayesi, prototip geliştirme, uygulama ve 

ticarileşme aşamaları için özel programlar kapsamında 

desteklenecektir, 

• KOBİ’lere yönelik olarak özellikle nanoteknolojinin uygulanması 

ve ticarileştirilmesi konularında eğitimlerin verilmesi 

sağlanacaktır, 

 

Hedef 8: Nanoteknolojide Girişimciliğin Desteklenmesi 



• Nanoteknoloji alanında üretilen malzemelerin denetimi için 

üretim, kalite ve çevre standartları oluşturulacaktır, 

• Nanoteknoloji alanında üretilen malzemeler için üretim, kalite 

ve çevre standartlarına uyumlarını denetleyecek, devlet 

denetiminde bir platform oluşturulacaktır, 

• Nanoteknoloji alanında üretilen malzemelerin ticarileşmesi 

sürecinde ilgili devlet birimi tarafından üretim özelliklerinin, 

kalite ve çevre etkilerinin tespit edilmesi ve onaylanması 

sağlanacak, ürünlerin onay etiketi ile satışı zorunlu hale 

getirilecektir, 

 

Hedef 9: İlgili Hukuki Altyapının Düzenlenmesi ve 

Geliştirilmesi 



• Ulusal nanoteknoloji portalı üzerinden, nanoteknoloji 

araştırmalarına verilen ulusal ve uluslararası destek 

ve teşviklere erişim ve başvuru imkanları 

yaratılacaktır, 

• Nanoteknoloji araştırmalarına yapılan devlet 

yatırımlarının ve desteklerinin etkinliğinin ölçülmesi 

ve değerlendirilmesi için gerekli sistem geliştirilecek 

ve ölçütler tanımlanacaktır, 

 

Hedef 10: Finansman altyapısının geliştirilmesi 



• Nanoteknolojinin geliştirme, uygulama ve kullanım 

safhalarında insan ve çevre sağlığı üzerine etkilerinin 

araştırılmasının desteklenmesi, 

• Bu araştırma sonuçlarının kamuoyu ile düzenli olarak 

paylaşımı sağlanacaktır, 

• Toplumun farklı kesimlerine yönelik iletişim faaliyetlerinin, 

nanoteknolojinin hem yarattığı olanakları hem de 

taşıyabileceği riskleri aktaracak, objektif bir yaklaşımla 

tasarlanması sağlanacaktır, 

 

Hedef 11: Nanoteknolojide sorumlu ve sürdürülebilir 

ilerlemenin sağlanması 



ÖZET NİYETİNE … 

o Ulusal nanoteknoloji politikalarımız, ne zaman 

ve NASIL “tasarlanacak”, “uygulanacak”, 

“değerlendirilecek”? 

o Nanoteknoloji alanında yapılan kamu ve 

özel sektör yatırımlarının etkinliği nasıl 

sağlanacak? 

o Nanoteknoloji özelinde; kamu-üniversite-

sanayi-sivil toplum işbirliği nasıl sağlanacak? 

o “Nanoteknoloji Kümelenmesi” ? 



İlginiz ve Davetiniz İçin Teşekkür Ederim … 

umutekmekci@sabanciuniv.edu 


