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Nanoteknoloji maddeyi atom düzeyinde incelemek ve yapıdaki inanılmaz değişikleri hayranlıkla iz-
lemektir. Maden kömürü ile elmasın aynı karbon atamlarından oluştuğunu ama maddenin moleküler 
bilesimişimdeki atomların düzenlenmesi; atomu işleme biçiminden ötürü biri ucuz bir yakıt iken di-
ğeri çok pahalı bir mücevhere dönüşebildiğini düşünmemiz gerek. Bu sihirde önemli olan atomik dü-
zeyde iş yapabilme ve bunu hissetme-görebilmedir. Bu alandaki olanakları ve yeteneğimizi geliştirir-
sek başta biyoloji ve kimya alanlarındaki sorunları çözmek daha kolaylaşacaktır.

Güneş enerjili pencereler, duvarlar; çizilmeyen gözlük camları ve araba kaportaları; parfüm kokan 
tekstiller,su ve kurşun geçirmez giyecekler, çelikten 100 kat daha güçlü ama altıda biri ağılığında ma-
teryalller ve kanser tedavisinde etkin kullanılan ilaçlardan her yerde bol bulunabilme düşüncesi bile 
insana başka bir heyacan veriyor. Tüm bunlar dünyanın büyük sorunlarını küçük adımlarla çözmeye 
gelen ve hızla gelişen nanoteknolojinin sonuçları. 

Bugün itibariyle, nanoteknolojinin potansiyel avantajlarını değerlendirebilen en iyi kurum üniversi-
telerdir. Nanoteknolojinin doğmasıyla birçok alanda olduğu gibi biyologlara da yeni kapılar açılmak-
tadır. Söz gelimi, bilgisayar üreticileri, moleküler bilgisayar yaklaşımını benimseyebilmek için biyo-
loglara ihtiyaç duyar hale geldiler. Tıp sektöründede biyologlara ihtiyaç duyulmaktadır. Nanotekno-
lojinin birden fazla disipline hitap eden, birçok bilimsel disiplinin bir araya gelmesine ihtiyaç duy-
maktadır. Bu da, tamamiyle yeni uzmanlık alanları doğuracaktır. Tıpkı nanobiyomühendislik, yeşilş 
nanoteknoloji, nanobiyoteknoloji ve nanotıp gibi. Son on yıl içinde nanoteknoloji sağlık,enerji, çev-
re, iletişim endüstrinin tüm kollarında ve üretimde olduça etkili olacaktır.

Canlı bir hücre nano ölçekte işlevini sürdüren biyolojik bir sistemdir. Diğer bir bakış açısıyla, bir 
hücre içinde nano büyüklükte parçalar olan doğal bir motor gibidir. Bu doğal motor, hücre çekirde-
ğindeki DNA’dan aldığı bilgi doğrultusunda protein üretir. Proteinler birer nanorobot gibi çalışarak 
hücre sisteminin devamlılığını sağlar. Bu bilgiler bizi Proteomik dene yeni birbilim dalıyla tanıştır-
mıştır. 1959’da nobel fizik ödülü olan Richard Feynman Altlarda kullanılacak daha çok oda var di-
yerek hedefi bize göstermiştir.” Nanotıbbın amacı da bu sistemin işleyişini canlıya yarar sağlaya-
cak şekilde kontrol altına almaktır.

Sonuç olarak materyal bilimi, biyoloji, fizik ve kimya ile ortak bir anlayış içerisinde olan nanotekno-
loji, materyal oluşturmak için bize yeni fırsatlar sunmakta insan sağlığını, çevreyi ve teknolojiyi etki-
leyen önemli konularda çok yönlü, etkin ve güçlü bir dizi çözümler geliştirmeye yönlendiren süreç-
ler sunmaktadır. Bu yeni doğuş temel bilimlerdeki bilimdalları olmak üzere tüm biyoloji bilimine gö-
nül veren özellikle genç akademisyen ve biyoloji öğrencilerine yeni ufuklar açacak ve onlara bu yeni 
yolda yürüyebilecekleri yeni iş ve çalışma olanaklarını beraberinde getirecektir.


