nanoTurkTekstil

11/24/05

6:39 PM

Page 40

Nanoteknoloji ve
Türk Tekstil ve Haz›r
Giyim Sektörleri

ﬁekil 1: Sol resim-mp3 çalarl› elektronik tekstil, sa¤ resim- Aloe vera nano parçac›klar içeren mikro poliamid lifleri
ve bu liflerden üretilen giysi

Günümüzde kompozit tekstil ürünleri uçaklar›n, otomobillerin, spor malzemelerinin, binalar, yollar gibi yap›lar›n vazgeçilmez bileﬂenlerini oluﬂturuyor. Malzeme bilimi, temel bilimler ve
mühendislik bilimlerinde sa¤lanan ilerlemelerin tekstil malzemelerine uygulanmas› sonucunda teknik tekstiller,
ileri teknoloji tekstiller, ola¤anüstü
tekstiller, ak›ll› tekstiller gibi pek çok
yeni ürün kategorisi, tekstil literatüründe yerini alm›ﬂ bulunuyor. Bu iﬂlevsel tekstil ürünlerinin, içinde bulundu¤umuz yüzy›lda bilim ve teknolojinin
her alan›nda köklü de¤iﬂikliklere yol
açacak bir teknolojik alan olarak kabul edilen nanoteknoloji sayesinde,
çok daha geliﬂmiﬂ ürünler haline gelebilecekleri, tekstil ve haz›r giyim sektörlerinde ç›¤›r açacak yeniliklere olanak sa¤layacaklar› ﬂimdiden görülebilmekte.
Tekstil ve haz›r giyim ürünlerine su
geçirmezlik, leke tutmazl›k, buruﬂB‹L‹M ve TEKN‹K 40 Aral›k 2006

mazl›k, antimikrobiyallik, anti statiklik, UV koruyuculuk, yanmazl›k veya
güç tutuﬂurluk ve daha iyi boyanabilirlik gibi özellikler kazand›ran nanoteknoloji tabanl› ürünler geliﬂtirilmiﬂ
ve kullan›mlar› yayg›nlaﬂmaya baﬂlam›ﬂ bulunuyor. Bunlar›n d›ﬂ›nda geliﬂtirilen ›s›, ›ﬂ›k, bas›nç, kimyasal gibi
çeﬂitli d›ﬂ etkilerdeki de¤iﬂmelerle
renk de¤iﬂtiren ürünler dekoratif
amaçl› kullan›labildikleri gibi; nab›z,
s›cakl›k, tansiyon gibi vücut fonksiyonlar›ndaki de¤iﬂmeleri belirleyip
kullan›c›y› uyarmak amac›yla da kullan›labiliyorlar. Elektronik tekstiller alan›nda da yo¤un çal›ﬂmalar yürütülmekte.
Yak›n bir gelecekte kendi kendini
temizleyebilen ve asla k›r›ﬂmayan giysiler sayesinde, belki de çamaﬂ›r makinesi ve ütüler yaln›zca müzelerde görülebilecek. Bunun yan›nda tekstil
ürünleri ayn› zamanda bilgisayar, yol
bilgisayar›, müzikçalar, cep telefonu,

internet ba¤lant› eleman› gibi iﬂlevlere
de sahip olacak. Vücut iﬂlevlerimizi
kontrol edebilen, gerekti¤inde ilaç veren, mikroorganizmalardan ve zehirli
gazlardan koruyan, güzel koku veren,
yaralar›m›z› tedavi etmeye yarayan,
aromaterapik ürünlerle kendimizi daha iyi hissetmemizi sa¤layan tekstil
ürünleri ﬂimdiden piyasaya sürülmeye
baﬂland› bile.
Çelikten daha sa¤lam, çok hafif,
yanmaz ve daha kolay iﬂlenebilir tekstil kompozitleri, günlük hayatta kulland›¤›m›z giysiler ve ev tekstilleri d›ﬂ›nda, taﬂ›ma araçlar›ndan binalara,
askeri giysilerden koruyucu ürünlere
kadar pek çok alanda önemli iﬂlevler
sa¤layan bileﬂenler olacak.
Nanoteknoloji ayr›ca tekstil üretiminde kullan›lan boya ve yard›mc›
kimyasallar›n daha verimli ve çok daha az kullan›lmas›n› sa¤layarak hem
üretim maliyetlerinde hem de çevre
kirlili¤inde azalmaya da neden olacak.
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Türk Tekstil ve Haz›r
Giyim Sektörleri ve
Nanoteknoloji
Uygulamalar›
Türk tekstil ve haz›r giyim sektörleri 1970’li y›llarda iplik sektörü ile baﬂlayan yat›r›mlarla h›zla büyüdü ve
90’l› y›llar›n ortalar›nda tüm ülke ihracat›n›n %40’tan fazlas›n› yapar hale
geldi. Bu dönemde tekstil sektörü orta
ve düﬂük kaliteli ürünlerin üretimiyle
büyürken, tekstil makineleri ve kimyasallar› alan›nda hemen hemen hiç etkinlik göstermedi. Kullan›lan makine
ve kimyasallar›n büyük bölümü ithalat
yoluyla karﬂ›land›. Yani Türk tekstil ve
haz›r giyim sektörleri “teknoloji üreten” de¤il “teknoloji kullanan” bir yap› oluﬂturdular. Sonraki y›llarda, bu
hatan›n yan›nda artan maliyetler,
Uzakdo¤u ülkelerinin pazarda etkinliklerini art›rmalar› ve yaﬂanan ekonomik krizlerle birlikte her iki sektörde
ciddi problemler yaﬂanmaya baﬂland›.
Yaklaﬂ›k 17 milyar dolarl›k ihracatla
2005 y›l›nda toplam ülke ihracat›n›n
%23,3’ünü gerçekleﬂtiren tekstil ve haz›r giyim sektörleri, görece olarak hâlâ
çok büyük olmalar›na karﬂ›n zor durumda bulunuyorlar. Gittikçe artan
tekstil ve haz›r giyim ithalat› da önemli bir tehlike yaratmakta.
Günümüzde tekstil ve haz›r giyim
sektörleri ayakta durmakta zorlanmalar›na karﬂ›n iyi yetiﬂmiﬂ insan gücü, yap›sal dinamizm, modern ve esnek
iﬂletmeler, Avrupa’ya yak›nl›k gibi avantajlar› da bün-

yelerinde taﬂ›yorlar. Pek çok firma,
yüksek kalitede moda ürünler ve teknik tekstil üretimiyle bu krizi aﬂ›p,
dünya piyasalar›nda yer edinmek konusunda yo¤un çaba harcac›yor. Nanoteknolojinin ileri teknoloji ürünü,
iﬂlevsel ve ak›ll› tekstillerin geliﬂtirilmesi ve üretimi konusunda geniﬂ imkânlar sundu¤unu fark eden baz› firmalar›m›z, nanoteknolojiyle üretilmiﬂ
malzemeler kullanarak kumaﬂlara su
ve ya¤ iticilik, leke tutmazl›k, kolay
ütülenme, nefes alabilirlik gibi özellikler kazand›ran tekstil ve haz›r giyim
ürünleri üretiyorlar. Bunun yan›nda
nanoyüzey kaplama ürünüyle boyama
makinelerindeki ›s› kayb›n› önlemeye
yönelik çözümler üreten ve iplik makinelerinde kullan›lan kopçalarda nano
bor kullanarak dayan›m artt›rma konusunda çal›ﬂmalar yapan Türk firmalar›
da var. Tekstil kimyasallar› üreten ve
pazarlayan baz› firmalar taraf›ndan çeﬂitli antimikrobiyal
kimyasallar,
Türkiye’ye
ithal edilerek pazarlanmakta.
Bunlar›n içerisinde nanoteknoloji ürünü olanlar da
bulunuyor. Bir yerli boya firmas›, nanoteknoloji kullanarak üretti¤i
boyalar› tekstil sektörüne uyarlamak
amac›yla TÜB‹TAK Tekstil Araﬂt›rma
Merkezi’nin dan›ﬂmanl›¤›nda çal›ﬂmalar yürütmekte.
Görüldü¤ü gibi nanoteknoloji konusu, Türk tekstil sektörünün de ilgisini
çekmekte. Ancak, bu alanda kullan›lan
nanoteknoloji tabanl› malzemelerin
yurtd›ﬂ›ndan ithal edildi¤i unutulmamal›.
Cientifica/‹spanya kuruluﬂu taraf›ndan yay›nlanan bir raporda, nanoteknoloji tabanl› tekstil ürünlerinin 2007

y›l›nda 13,6 milyar dolarl›k bir büyüklü¤e eriﬂece¤i ve çarp›c› biçimde geliﬂerek 2012 y›l›nda 115 milyar dolara
ulaﬂaca¤› bildirilmekte. Büyümenin giyim ve ev tekstilleri d›ﬂ›nda kalan ve
performans›n öne ç›kt›¤› teknik tekstillerde daha büyük oranda gerçekleﬂece¤i, ayn› raporda ifade edilmiﬂ bulunuyor. Bu veriler, nanoteknoloji tabanl›
tekstiller pazar›n›n büyüklü¤ü ve potansiyeli hakk›nda önemli bilgiler sunmakta.
Tekstilde nanoteknoloji uygulamalar› konusunda Avrupa Birli¤i ülkeleri,
Amerika, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya baﬂta olmak
üzere yo¤un çal›ﬂmalar›n yürütüldü¤ü
görülüyor. Pek çok ülkede yeni merkezler ard› ard›na aç›lmakta. Örne¤in,
Haziran 2003’te Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nde Tekstil ve Haz›r
Giyim bölümüne ba¤l› “Nanotechnology Centre for Functional and Intelligent Textiles and Apparel” (‹ﬂlevsel ve
Ak›ll› Tekstil Malzemeler ve Nanoteknoloji Merkezi) isimli bir merkez kurulmuﬂ bulunuyor. Yaklaﬂ›k 2 milyon
Amerikan dolarl›k bütçe ve yedi ticari
firman›n deste¤iyle kurulan bu merkezde, üç y›l içerisinde nanoteknoloji
tabanl› antimikrobiyal malzemeler, UV
koruyucu, su geçirmez ve kendi kendini temizleyebilen kumaﬂ, elektronik
tekstiller gibi pek çok ürün geliﬂtirilerek piyasaya sürüldü. Son y›llarda konferans ve sempozyumlarda sunulan,
uluslararas› dergilerde yay›mlanan makalelerin h›zla artan say›s›, yap›lan çal›ﬂmalar›n yo¤unlu¤unu da aç›kça göstermekte.
Türk tekstil ve haz›r giyim sektörleri dinamik yap›lar› ve uzun y›llard›r
edindikleri bilgi birikimini Ulusal Nanoteknoloji Merkezi ve üniversitelerin
bilgi birikimiyle birleﬂtirerek yaratacaklar› sinerjiyle tamamen yerli nanoteknoloji tabanl› tekstil ürünleri geliﬂtirmek ve dünya pazarlar›nda güçlü
bir ﬂekilde yer almak konusunda
önemli bir f›rsata sahipler. Türkiye,
geçmiﬂte tekstil makineleri ve kimyasallar› konusunda uzmanlaﬂmayarak
yapt›¤› hatan›n benzerini günümüzde
nanoteknoloji konusunda yapmamal›
ve bu önemli f›rsat› kaç›rmamal›.
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