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Teknoloji akıl almaz bir hızda ilerliyor. 20 sene önceki yaşama 
baktığımızda Dünya'nın nasıl bir hızda ilerlediğini görmemiz hiç
de zor değil. İlk bilgisayar bir oda kadar büyüktü. Ondan sonra 
masaüstü bilgisayarlar büyük rağbet gördü. Herkesin hayalinde 
bir bilgisayar vardı. Ancak teknolojinin hızla ilerlemesi onlarında 
hantallığını gözler önüne serdi. Çünkü artık diz üstü bilgisayarlar 
mevcuttu. Hatta “ pocket pc ” diye tabir ettikleri avucumuzun 
içine sığabilen bilgisayarlar icat edildi. 5–6 sene öncesine kadar 
piyasada doğru düzgün cep telefonu yokken şimdi akıl almaz 
özelliklerle karşımıza çıkan cep telefonlarına ne demek gerekir. 
İşte yaşamımızın bir parçasına haline gelen, günlük hayatta 
kullandığımız birçok elektronik eşya gittikçe küçülüyor. Peki, bu 
küçülme nereye kadar devam edecek? Altında yatan teknoloji 
nedir? Gelecekte bizleri bekleyen kolaylıklar ve tehlikeler neler? 
İşte bütün bu sorulara tek bir cevap Nanoteknoloji.



Sözlük Anlamı: Nano kelimesi Yunanca nannos kelimesinden gelir ve 
“küçük yaşlı adam veya cüce” demektir. Günümüzde nano, teknik bir 
ölçü birimi olarak kullanılır ve herhangi bir birimin milyarda biri 
anlamını taşır. Nanometre, 1 metrenin milyarda biri ölçüsünde bir 
uzunluğu temsil eder (yaklaşık olarak ard arda dizilmiş 5 ila 10 
atom). 

Teknoloji kelimesi ise yine Yunanca tekhné ve logia
kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Tekhné el işi veya sanat, 
logia ise bir konunun çalışılması olarak tercüme edilebilir. 
Teknolojiyi, bilimsel metotların ticari amaçlar için kullanılması
olarak yorumlayabiliriz.



Genel Tanım: Nanoteknoloji, çok genel tanımıyla, istisnai şekilde küçük 
(yaklaşık atom boyutlarında) yapıların ticari bir amaca hizmet edebilecek 
şekilde düzenlenmesidir. Maddeler üzerinde 100 nanometre ölçeğinden 
küçük boyutlarda gerçekleştirilen işleme, ölçüm, modelleme ve düzenleme 
gibi çalışmalar nano-teknoloji çalışmaları olarak nitelenir.



NANOTEKNOLOJİNİN 
TARİHÇESİ VE GELİŞMELER

60'lar-Feynman: 1959 yılında fizikçi Richard Feynman’ın malzeme ve 
cihazların moleküler boyutlarda üretilmesi ile başarılabilecekler üzerine 
yapmış olduğu ünlü konuşmasında minyatürize edilmiş enstrümanlar ile nano
yapıların ölçülebileceği ve yeni amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğinin 
altını çizmiştir. 



80'ler-Uygun mikroskopların geliştirilmesi: Araştırmacıların daha küçük 
boyutlarda çalışmaya başlamasıyla birlikte birçok problem de ortaya 
çıkmaya başlamıştır. 1981 yılında IBM tarafından biribiri ardına yeni 
mikroskop türleri geliştirildi. Bu önemli ilerlemede pay sahibi olan 
araştırmacılar bu buluşları ile 1986’da Nobel Fizik ödülünü aldılar. 
“Scanning Tunneling Microscope” (STM) 
“Atomic Force Microscope” (AFM) 
“Scanning Electron Microscope”, 
“Near Field Microscope”
Eşzamanlı olarak gelişen bilgisayar kapasiteleri ile nano skalasında 
ölçüm ve modelleme yapılması mümkün olmuştur.



90’lar –Fullerene-Karbon Nanotüpler-Drexler: 1990’ların 
başında Rice Üniversitesinde Richard Smalley öncülüğündeki 
araştırmacılar 60 karbon atomunun simetrik biçimde sıralanmasıyla elde 
edilen futbol topu şeklindeki “fullerene” molekülleri geliştirildi. Elde 
edilen molekül 1 nanometre büyüklüğünde ve çelikten daha güçlü, 
plastikten daha hafif, elektrik ve ısı geçirgen bir yapıya sahipti. Bu 
araştırmacılar 1996 yılında Nobel Kimya ödülünü aldılar. 1991 yılında 
Japon NEC firması araştırmacılarından birinin, Sumio Iijima’ nın, karbon 
nano tüpleri bulduğunu duyurdu. Karbon nano tüpler, fullerene
molekülünün esnetilmiş bir şekli olup benzer şekilde önemli özelliklere 
sahipti; çelikten 100 kat daha güçlü ve ağırlığı çeliğin ağırlığının 6’da 1’i 
kadardı.



2000’ler – Yarış başlıyor: 1999 yılında ABD’de Bill Clinton hükümeti 
nanoteknoloji alanında yürütülen araştırma, geliştirme ve ticarileştirme 
faaliyetlerinin hızını artırma amacını taşıyan ilk resmi hükümet programını, 
Ulusal Nanoteknoloji Adımını (National Nanotechnology Initiative) başlattı. 
2001 yılında Avrupa Birliği, Çerçeve Programına Nanoteknoloji çalışmalarını
öncelikli alan olarak dahil etti. Japonya, Tayvan, Singapur, Çin, İsrail ve 
İsviçre benzer programlar başlatarak 21. yüzyılın ilk küresel teknoloji 
yarışında önlerde yer almak için çalışmalarına hız verdi.



Nanoteknoloji alanında başta 
NASA olmak üzere dünyanın 
pek çok büyük araştırma 
merkezleri ve önde gelen 
teknoloji enstitüleri 
milyonlarca dolarlık bütçelerle 
araştırmalarını büyük bir hızla 
sürdürüyorlar. Geçtiğimiz 
Şubat ayında yapılan Colorado 
Bilim Konferansı’nda, 2004 yılı
içerisinde, bir tuz zerresi 
üzerine monte edilebilecek 
400 adet dünyanın en yoğun 
bilgisayarının ilk yürüyen çip 
yapımında kullanılabileceği, 
bunda başarılı olunduğu 
takdirde gelecek adımın sinek 
büyüklüğündeki bir robot 
böcek yapımı olduğu dünya 
basınına açıklandı ve bu büyük 
bir ilgiyle karşılandı.



2008 Yılında Nanoteknolojideki
Gelişmeler
Nanoteknolojinin gösterdiği çok hızlı
gelişim 2008 yılında birçok yeniliği 
müjdeliyor. Nano kablolar ve karbon 
nanotüpler, artık yeni değerler üretiyor ve 
enerji depolayabiliyor. Araştırmacılar nano
kabloların elektriği titreşime çevirdiğini 
gösteriyor. Diğer nano kablolar da ışıktan 
güç üretebilecek. Karbon nanotüpler, ucuz 
güneş pili materyallerinden daha fazla güç
elde etmek için faydalı olabilecek. 
Otomobilinizin yakıt tüketimini yüzde 
20’ye kadar azaltabileceğinizi söylesek ne 
dersiniz? Peki, ev, işyeri ya da 
hastanelerin kirlenmeyen, uzun ömürlü ve 
bakterilerin üremesini önleyen boyalarla 
boyanabileceğini söylesek? Ayakları koku 
yapanlara da bir müjdemiz var; anti 
bakteriyel ve kan deveranını artırıcı etkisi 
ile ayak kokusuna son veren ayakkabı
tabanı bu soruna çare oluyor.



Nano-ölçek seviyesinde malzemelerin özellikleri makroskopik ölçekten tamamen 
farklı olup nano-ölçeğe yaklaştıkça birçok özel ve yararlı olay ve yeni özellikler 
ortaya çıkmaktadır. Örneğin; iletim özellikleri (momentum, enerji ve kütle) artık 
sürekli olarak değil ancak kesikli olarak tarif edilmektedir. Benzer olarak, optik, 
elektronik, manyetik ve kimyasal davranışlar klasik değil kuantum olarak 
tanımlanmaktadır.Örneğin; tarama, tünelleme ve atomik kuvvet mikroskoplarını
kullanarak yüzey üzerinde atomları iterek birbirlerinden ayırmak ve istenilen 
şekilde dizmek mümkündür.

Bütün bu gelişmeler, 19. yüzyılda dünyayı
yeniden şekillendiren sanayi devrimine 
eşdeğer bir bilimsel ve teknolojik devrim 
başlatmıştır. Bu şekilde atom ve moleküller 
ile oynayarak tek molekülden oluşan 
transistor ve elektronik aygıtlar 
gerçekleştirilmiştir ve dünyada birçok 
grubun aktif çalışmaları ile 
geliştirilmektedir. Bütün bu çalışmalar ve 
gelişmeler elektronik, kimya, fizik, 
malzeme bilimi, uzay ve hatta sağlık 
bilimlerini bir ortak arakesitte 
buluşturmuştur.



Önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde 
nanoteknoloji sayesinde 
süperkompüterlere mikroskop altında 
bakılabilecek, insan vücudunun içinde 
hastalıklı dokuyu bulup iyileştiren, 
ameliyat yapan nanorobotlar
bulunabilecek, insan beyninin 
kapasitesi ek nanohafızalarla
güçlendirilebilecek, kirliliği önleyen 
nanoparçacıklar sayesinde fabrikalar 
çevreyi çok daha az kirletecektir. 
Ulusal güvenliği ilgilendiren konularda 
nano malzeme bilimi, yeni savunma 
sistemlerinin geliştirilmesinde, haber 
alma/gizlilik konularına yönelik çok 
küçük boyutlarda aygıtların 
yapılmasında kullanılacaktır. Birim 
ağırlık başına şu andakinden 50 kat 
daha hafif ve çok daha dayanıklı
malzemeler üretilebilecek ve bunların 
sonucu olarak insanın günlük yaşamında 
kullandığı tekstil ürünleri gibi ürünler 
değişebileceği gibi, uzay 
araştırmalarında ve havacılıkta yeni 
roket ve uçak tasarımlarının ortaya 
çıkması mümkün olacaktır.



Doğanın temel taşını oluşturan atomların gözle 
görülemeyecek kadar küçük olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu atomların dizilişleri sonucunda farklı tür 
malzemeler meydana gelmekte. Örneğin, eğer kömür 
atomlarının sıralanışı değiştirilebilseydi elmas bile 
elde edilebilirdi. Nanoteknoloji sayesinde doğanın 
temel taşlarını oluşturan 
atomları ucuz bir biçimde 
ve kolayca düzenleyebileceğiz. 
Bu şekilde üretilen ürünler 
daha dayanıklı, daha hafif ve 
daha hassas özelliklerle 
donatılmış olacak.



Georgia Tech Üniversitesi 
profesörlerinden Ralph C. Merkle ‘in 
günümüzdeki işleme teknolojisi ile 
çok güzel bir benzetmesi var: “�u 
anda gerçekleştirebildiğimiz 
işlemler, elerinde boks eldivenleri 
olan bir kişinin lego oyuncaklar ile 
bir şeyler yapmasına benzetilebilir. 
Bu küçük lego parçalarının kullanarak 
bir şeyler yapabilirsiniz, ama 
yaptıklarınız oldukça kaba bir halde 
olur. Hâlbuki bu parçaları hassas bir 
şekilde bir araya getirebilirsek çok 
daha hızlı bir biçimde daha hassas 
ürünler ortaya çıkabiliriz. İşte 
hassas ürünlerden bazıları:



Nanotüplerin kullanıldığı Babolat
tenis raketleri

Inmat tarafından geliştirilen 
nanomalzemeleri kullanan 
Wilson Double Core tenis 
topları

Olimpik kayak takımlarının kullandıkları
ve Nanogate tarafından geliştirilen 
Nanowax Cerax kayak cilası

Nanogate tarafından geliştirilen 
nanokaplamaların kullanıldığı
Duravit lavabo ve tuvaletler



Evident Technologies tarafından 
geliştirilen ve tıbbi görüntüleme 
alanında kullanılan Evidots

Donanma gemilerinin omurgalarında kullanılan Inframat
tarafından geliştirilen Nanox seramik nano kaplamalar

Southern Clay tarafından geliştirilen 
GMC Nanocomposite araç basamağı

Kozmetikte kullanılan L’Oreal nano kapsüller



Nanophase tarafından geliştirilen ve 
Titanium Dioxide nanoparçacıklar
kullanan Nucelle güneş koruma kremi

Nanofilm tarafından geliştirilen 
nanokaplamaları kullanan Maui Jim
güneş gözlükleri

Nano-Tex tarafından geliştirilen 
moleküler tekstil kaplamalarını kullanan 
Eddie Bauer pantolonlar

Nano-Tex tarafından geliştirilen GAP, 
Old Navy ve Clairborne gömlekler



NANOTEKNOLOJİNİN AVANTAJLARI

Malzeme özellikleri ve cihazların çalışma 
prensipleri, genel olarak 100 nm’den büyük 
boyutları temel alarak yapılan varsayımların 
sonucunda ortaya çıkarılmış geleneksel modelleme 
ve teorilere dayanmaktadır. Kritik uzunluklar 
100nm’nin altına indiğinde ise geleneksel teori ve 
modeller ortaya çıkan özellikleri açıklamakta çoğu 
zaman yetersiz kalmaktadır. Nanoteknoloji işte 
burada resme girmektedir. Daha sağlam, daha 
kaliteli, daha uzun ömürlü ve daha ucuz, daha 
hafif, daha küçük cihazlar geliştirme isteği 
birçok iş kolunda gözlenen eğilimlerdir. 
Minyatürüzasyon olarak tanımlanabilecek bu 
eğilim birçok mühendislik çalışmasının temelini 
oluşturmaktadır.
Minyaturizasyonun sadece kullanılan parçaların 
daha az yer kaplamasından çok daha önemli 
getirileri vardır. Minyaturizasyon üretimde daha 
az malzeme, daha az enerji, daha ucuz ve kolay 
nakliye, daha çok fonksiyon ve kullanımda kolaylık 
olarak uygulamada kendini göstermektedir.



20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok endüstride kullanılan 
toleranslar sürekli iyileştirilmiş, üstün kalite anlayışı geliştirilmiştir.
Mikroteknoloji ürünü olarak tanımlayabileceğimiz parçalar otomobil, 
elektronik, iletişim gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır olmuştur. 
Günümüzde ise mikroteknolojilerden daha küçük teknolojilerin, 
nanoteknolojinin, kullanımını yaygınlaşmaktadır. 
Nanoteknoloji sayesinde sanayide, bilişim teknolojilerinde, sağlık 
sektöründe ve daha birçok alanda yeni ürünler geliştirilecek, günümüzün 
üretim süreçleri ve yöntemleri değişecektir. Bu teknolojiye yatırım 
yapılan ülkelerde ekonomik değerler yaratılacak ve toplumların yaşam 
kalitesi gelişecektir. 



NANOYAPILARIN ELDE EDİLMESİ

Nanoyapıların elde edimesinde iki ana yöntem kullanılmaktadır. Aşağıdan yukarıya 
(“bottom-up”) ve yukarıdan aşağıya (“top down”) olarak adlandırılan bu iki yaklaşımı 
şu şekilde özetleyebiliriz:

1-Bottom-up: Aşağıdan yukarıya yaklaşımı (küçükten büyüğe), moleküler 
nanoteknolojiyi belirtir ve organik veya inorganik yapıları, maddenin en temel birimi 
olan atomlardan başlayarak atom atom, molekül molekül inşa edilmesi yöntemini 
ifade eder. 
2-Top-down: Yukarıdan aşağıya 
yaklaşımı (büyükten küçüğe), 
makineler, asitler ve benzeri 
mekanik ve kimyasal yöntemler 
kullanılarak nano yapıların 
fabrikasyonu ve imal edilmesi 
yöntemlerini ifade eder.

Teknolojinin bu günkü seviyesi 
sebebi ile yapılan çalışmaların 
birçoğu yukarıdan aşağıya (top-
down) klasmanında değerlendirilir.



NANOTEKNOLOJİNİN KULLANIM ALANLARI



Malzeme ve İmalat Sektörü:

Malzemelerin atomik ve moleküler boyutlardan başlayarak inşa 
edilmesi, konvansiyonel metotlar ile elde edilen malzemelere 
oranla daha sağlam ve hafif maddelerin ortaya çıkmasını
sağlayacaktır. Bu malzemeler, daha düşük hata seviyeleri ve eşsiz 
dayanıklılık güçleri ile hali hazırdaki birçok endüstriyel süreç için 
devrimsel yenilikler getirecektir. Benzersiz ve alışılmamış
özellikleri ile nano tüpler, elyaflar, lifler ve kaplama malzemeleri 
imalat yöntem ve tekniklerinin gelişmesine imkân sağlayacaktır.



Nano Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri:

Elektronik araçların nanometre ölçeklerinde elde edilmesi ile halen 
kullanılan sistemlerinin işlem güçleri ve kapasiteleri bir kaç kat 
artacaktır. Nano teknolojilerin kullanım alanlarından biri olarak önerilen 
quantum bilgisayarların geliştirilmesi ile günümüzün en modern 
bilgisayarları olan Pentium bilgisayarlar ile kıyaslanamayacak seviyelerde 
işlem gücü elde etmek mümkün olacaktır. Bunlara ek olarak elektronik 
araçlar için geliştirilen sensör, gösterge sistemleri ve sinyal iletimi 
alanlarında ciddi ilerlemeler kaydedilecektir.



Tıp ve Sağlık Sektörü:

Nanoteknoloji yaşayan sistemlere moleküler seviyelerde müdahale etme 
imkânı yaratabilir. Yaşayan organizmalar ile etkileşime geçebilecek 
boyutlarda araçlar üretilmesi ile birçok yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin 
gelişmesi olasıdır. Sadece hastalığın bulunduğu ve veya yayıldığı bölgelere 
saldırarak ilaç veren makineler, insan vücudu içinde hareket edilmesine 
imkân sağlayan teşhis araçları, nano-teknolojinin tıp ve sağlık sektörü 
üzerindeki potansiyel uygulamaları olarak gösterilebilir.



Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali ATA, 
nanoteknolojinin sağlık alanında da önemli 
gelişmelere yol açacağını belirterek, bu 
gelişmelerin, özellikle kanser tedavisinde 
yeni açılımlar yaratacağını anlattı. Doç. Dr. 
ATA özellikle kanser tedavisinde yeni 
açılımlar yaratacağını ve yakın zamanda 
kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve 
radyoterapi yöntemlerinin kalkacağını 
belirtti. “Lokal bazda, vücuda zarar 
vermeden tedavi yoluna” gidileceğini söyleyen 
Doç. Dr. ATA “ Nano sistemlerin verimli bir 
şekilde insanlığın kullanımına sunulması 
sonucu, hayat standartlarında önemli 
ilerlemeler” olacağını vurguladı. Ayrıca 
vücuda enjekte edilen nanorobotlar, vücuda 
zararlı maddelerin yok edilmesi, zarar gören 
organların tamiri gibi birçok konuda insan 
vücuduna yardımcı olabilir. Nanoteknolojideki
gelişmelerle insanoğlu tüm hastalıklara 
bağışıklık kazanabilir.

Tümör tedavisinde 
nanosolucanlar



Nano konteynırlar ile ilaçları vücudumuzun 
istenilen bir bölümüne güvenli bir şekilde 
ulaştırabileceğiz. Nano robotlar ile hücrelerimizi 
onarıp, vücudun bağışıklık sistemini kontrol 
altında tutabileceğiz. Kemik içi protezler de bu 
teknoloji kullanılarak yapılacak. Kanser 
vakalarında kullanılan ilaçlar, kanserli hücrelere 
ulaşamadan etkisini yitiriyor. Ama nano
partikülleri bu konuda daha ısrarcı; kanserli 
hücrelerin büyümesini önlüyor ve onları yok 
ediyor. Ayrıca ameliyatlarda kullanılan aletlerin 
geliştirilmesinden kimya ve elektronik alanındaki 
gelişmelere kadar nano teknolojinin kullanım alnı 
çok geniş. Vücuda gönderilecek programlanabilir 
makinelerin kullanımları çok geniş olabilir. Hatta 
vücuda ek bir bağışıklık sistemi de 
kazandırabilirler. Hedef hücrelerin özellikleri 
programlandığında, mesela grip virüslerine 
saldırabilirler ve bünye hastalanmadan virüs 
istilasını durdurabilir. Aynı zamanda vücuttaki 
her bulguyu rapor edip doktorluk da yapabilirler. 



Havacılık ve Uzay 
Araştırmaları: 

Havacılık ve uzay araçları çok 
maliyetli teknolojilerdir. Bu araçların 
imalatı sırasında kullanılan 
malzemelerin ağırlığı maliyetlerin 
yüksekliğinde çok önemli bir yer 
tutar. Nanoteknoloji bu malzemelerin 
ağırlığının önemli ölçüde azaltılması ile 
maliyetlerin düşürülmesini 
sağlayabilir. Ayrıca çekme direnci 
çelikten kat kat yüksek nano tüpler 
sayesinde dünya yüzeyinden 
atmosfere kadar yükselebilecek 
yapılar inşa edilmesi potansiyel 
uygulama alanları içinde yer alabilir. 
Böylece uzay araştırma maliyetlerinin 
büyük bir kısmını meydana getiren 
fırlatma maliyetleri düşürülebilir. 



Çevre ve Enerji:

Nano malzemelerin ve nano kompozitlerin fosil yakıt endüstrilerinin 
verimliliğini geliştirme potansiyeli bulunmaktadır. Nano kompozitlerin
yaygın olarak kullanılması ile daha yüksek verimliliğe sahip motorların ve 
dolayısı ile daha temiz, çevre dostu ulaşım sistemlerinin kurulması
mümkün olacaktır. 

Bioteknoloji ve Tarım:

Tıp ve sağlık sektörlerinde 
uygulanabilecek teknolojilerin genişletilmesi ile 
bioteknoloji, ilaç ve tarım sektörleri de 
ürünlerinde bu teknolojileri uygulayacaktır. Yeni 
ilaçlar, gübreler, daha besleyici ve hastalık 
direnci yüksek bitkiler veya hayvanlar birçok 
üniversite ve özel sektör kuruluşun araştırma 
alanları içerisinde yer almaktadır. Bu gün bile 
bitki ve hayvan genlerinin düzenlenmesi ile 
ortaya çıkartılmış olan bazı ticari ürünlere 
rastlamak mümkündür. 



Savunma Sektörü:

Nano teknoloji askeri uygulamalar konusunda birçok alanda potansiyel
vaadetmektedir. Geliştirilmiş elektronik savaş kapasitesi, daha iyi silah 
sistemleri, geliştirilmiş kamuflaj ve akıllı sistemler bir çok Ar-Ge
çalışmasının gerçekleştirildiği alanlardır.



Mikro-Alaşım Bilimi; akışkanlardan, ulaşım, 
enerji, vb makro düzeyde yaralanmanın yanı sıra 
nanoteknolojik gelişmeler sayesinde mikro-nano
düzeyde de yararlanılmaktadır. Bu gelişmeler 
günümüzde akışkanın nano düzeydeki 
özelliklerine bağlı olarak hastalıkların teşhisine, 
ilaç etkileşimlerinin belirlenmesine, DNA 
düzenlenmesine ve işlenmesine olanak 
sağlamaktadır. 

Nanoteknolojinin Diğer Kullanım Alanları :

BiyoMEM-BiyoNEM-Biyoçip; mikroelektronik (MEM) 
sistemlerden mikro-düzeyde tam fonksiyonel 
pompalar, motorlar, duyargalar vb kullanılmaktadır. Bu 
sistemlerin mikro düzeyden nano düzeye geçişi 
üzerine çalışılmaktadır.



Nükleik Asit Biyomühendisliği; DNA moleküllerinin 
yapı blokları olarak kullanılması suretiyle 
nanokablolar ve nanomembranlar benzeri yapıların 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Akıllı Taşıyıcı Sistemler; moleküler ölçekte 
kodlanmış paketlerin kendilerine tanımlanan 
adres uyarınca vücudun ilgili bölgesine 
ulaştırılmasına imkân verecek olan sistemler 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayesinde 
bitki ve hayvanlarda vitamin, antibiyotik, 
pestisit ve gübre kullanımında tasarruf ve 
etkinlik artışının sağlanabileceği 
öngörülmüştür.

Bir kelebeğin kanatlarında bulunan renk çeşitliliği 
kanat üzerinde bulunan doğal
nanofotonik kristallerden kaynaklanmaktadır.



Nano-Biyoproses; biyolojik malzemeden doğan 
biyolojik proseslerin kullanımıyla istenilen 
birleşimlerin elde edilmesi olarak tanımlanan 
biyoproses, nanoteknoloji sayesinde çok daha 
yüksek bir etkinlikte gerçekleştirilmektedir. 
Biyoanalitik Nanosensörler; nano ölçekte 
duyargalar yardımıyla tarım ve gıda 
sistemlerindeki çok düşük miktarda da olsa dahi 
kimyasal kontaminasyon, patojenlerin veya virüs 
partiküllerinin tespit edilmesi mümkün olmaktadır. 
Nanomalzemeler; gerek nanoteknoloji sayesinde 
yeni malzeme buluşuyla gerekse doğada var olan 
bazı malzemelerin (örneğin; topraktaki 
nanopartiküller-kil, zeolit, imogolit) kullanılması
suretiyle nano ölçekte farklı özellikler gösteren 
kompozit malzemelerin kullanımı mümkün 
olabilmektedir. Bunlardan saydamlık, azalan ağırlık, 
artan dayanım özelliklerini gösteren malzemeler, 
giyenin sağlık ve fiziki durumu hakkında uyarılar 
veren akıllı kumaşlar örnek olarak verilebilir. 

Nano Ölçekli 
Hacettepe 
Üniversitesi Logosu
(650nm x 950nm)



Nano Tüpler; çiplerde ve flash
belleklerde kullanılmaya başlanan 
bu teknoloji, aslında normal 
koşullarda üretilen çiplerin 
üzerine bir katman olarak silikon 
nanokristallerin yerleştirilmesi 
mantığına dayanmaktadır. Silikon 
benzeri polimer de bu alanda 
kullanılmaktadır. Yapılan 
araştırmalar, moleküler ölçekli 
elektronik uygulamaları ilk kez 
“parça” düzeyinden çıkarıp, 
çalışabilen “devre” düzeyine 
taşımaktadır. Ama 1 trilyon 
devreyi 1 santimetre kare alana 
sığdırıp bağlantılarını geliştirmek, 
çalışırken moleküler yapılarının 
değişmesini önlemek, bütün bunları 
hızlı ve ucuz bir biçimde yapmak 
pek de kolay değildir. Silikon çok 
küçük boyutlarda detektörler 
yapmak için ideal, ama 
nanoteknologları en çok 
heyecanlandıran başka bir madde 
daha vardır: Karbon nanotüpler. 



1991'de, bir Japon 
araştırmacı tarafından 
tesadüfen keşfedilmiştir. 
Nanotüpler, içi boş
silindir halinde sarılmış
karbon atomu 
yapraklarıdır. Bu 
yapraklar, iki ucunda 
birer şapka olan tavuk 
şişine benzer ve sıra dışı
özelliklere sahiptir. 
Çelikten 10 kat güçlü, 6 
kez hafiftir. Köprü, uçak 
ve uzay asansörü yapmaya 
çok uygundur. Tek sorun, 
laboratuar kaynaklı en 
uzun nanotüpün 10 
milimetre boyunda 
olmasıdır.



Diğer Alternatif Uygulamalar:

Kendi kendini temizleyen pencere; Pimapen, kendi kendini 
temizleyen, bir başka değişiyle hiç kirlenmeyen bir pencere 
modeli üretmek için kolları sıvamış durumda.
Nano altınlar; Külçe altın oda sıcaklığında tepkimeye girmemesine 
rağmen 3–5 nanometre boyutlarına getirildiğinde pek çok 
tepkimeyi tetikleyebiliyor. Nano altınların özelliğini fark eden bir 
Japon firması koku yok ediciler geliştirmiş. Bu koku yok ediciler 
tuvaletler için biçilmiş kaftan. 



NANOTEKNOLOJİNİN KORKUTAN YÜZÜ

İnsanlık tarihi de gelecekte ortaya çıkacak tehlikeleri 
anlatanlarda dolu. Bu konudaki en çarpıcı örnek 
Unabomber. Gerçek ismi Theodore Kaczynski olan 
Unabomber, 17 yıl boyunca üniversitelerde bilgisayar ve 
genetik konularında araştırma yapan bilim adamlarına 
öncelikli olmak üzere, çeşitli kişilere bombalı paketler 
gönderip sonunda teknolojik ilerlemenin insanlığı
mahvedeceğin anlatan bir manifestoyu New York Times ve 
diğer önemli yayın organlarında bomba tehdidi ile 
yayınlatmış biri. Elbette bu görüşte başka kimselerde var. 
Ama görünen o ki ilerleme her zaman devam etmekte ve 
bu böyle sürecektir.
Laboratuarda yapılan bazı araştırmalar karbon 
nanotüplerin bazı çeşitlerinin canlı sağlığı üzerinde, 
asbeste benzer kötü etkileri olabileceğini ortaya çıkardı.
Fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu hayvanların karın 
bölgelerine değişik uzunluklarda nanotüpler enjekte edildi. 
Uzun nanotüplerle yapılan deneylerde, farelerde asbestin 
etkilerine benzer olarak iltihap ve lezyonlar görüldü. Daha 
kısa nanotüplerdeyse bu etkilere rastlanmadı.



NANOTEKNOLOJİNİN HEDEFLERİ
Nanoteknolojik araştırmaların hedefi insanlığın refahını artıracak yeni 
sistemler geliştirmek olmalıdır. Bu hedefleri şu şekilde sayabiliriz:
• Uygun atomları ya da molekülleri doğru biçimde bir araya getirerek 
istenen yapıyı oluşturmak. 
• Yapı bölümlerinin kontrollü biçimde kendi kendilerinin kopyalamalarını
ve büyümelerini sağlamak. 
• Moore Yasası ile öngörülmüş ve gerçekleşmiş olandan çok daha hızlı bir 
gelişme sağlamak.
• Canlı yapılarla cansız yapılanların bir arada işlev görmesini sağlamak. 



TÜRKİYE’ DE VE DÜNYA’ DA NANOTEKNOLOJİ

Nanoteknolojiye 8,6 Milyar Dolar: 2004 yılında harcanacağı öngörülen 8,6 
milyar doların yaklaşık 4,6 milyar doları hükümetlere bağlı kurumlar 
tarafından karşılanacak. ABD hükümeti 1,6 milyar dolar ile nano
teknolojiye en çok kaynak ayıran devlet. Asya ülkelerinin tümünün toplam 
nano teknoloji bütçesi ise 1,6 milyar dolar. Avrupa ülkelerinin ise 1,3 milyar 
dolarda kaldığı biliniyor. Teknoloji uzmanları, Avrupa ekonomilerinin nano
teknoloji konusunda ABD ve Asya‘ yı yakalayabilmesi için yılda en az 6 
milyar Euro yatırım yapılması gerektiği dile getiriyor. Tahminlere göre 
2015 yılında toplam nano teknoloji pazarı 1 trilyon dolara ulaşacak. Hal 
böyle olunca üniversiteler, firmalar ve yatırımcılar teknoloji patentleri 
almak için büyük uğraş içindeler. Sadece 2003 yılında dünya genelinde 8 
binin üzerinde nano teknoloji patenti alındı. En çok patent alan firmalarsa 
IBM, Canon, Micron ve 3M şirketleri.



Türkiye: Birçok ülkenin milyon dolarla destek verdiği projelere, ne yazık 
ki ülkemizde gereken önem tam manasıyla verilmemektedir. Yakın 
zamanda bu işte yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir pasta olacak ve bu işi 
yakından takip eden ve patent alan ülkeler ülke ekonomisine çok büyük 
katkıda bulunacaklardır.
Ülkemizde sadece Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Sabancı, Bilkent, 
ODTÜ ve ITÜ ‘de küçük çaplı çalışmalar var. Nanoteknoloji çağı için 
ülkedeki bütün üniversitelerin birlikte çalışması şart. Nano teknolojinin 
açıklanması ve herkesin öneminin kavraması gerekiyor. Özellikle 
üniversitelerde ilgili bölümler açılmalı ve gençlerin dikkati çekilmeli. 

Avrupa Birliği: Avrupa Birliği’nin 1994 ve 1998 yılları arasında yürütmüş
olduğu 4. Çerçeve programı kapsamında nanoteknoloji alanında araştırma 
yapan yaklaşık 80 firma desteklenmiş, 1998 ve 2002 yıllarını kapsayan 5. 
Çerçeve programı kapsamında ise bu alana yapılan destek miktarı yıllık 45 
milyon Euro civarında olmuştur. Geniş bir yelpazede yapılan destekler 
arasında nano-elektronik cihazlar, karbon nanotüpler, bio-sensorlar, 
moleküler tanımlama sistemleri, nano-kompozit malzemeler ve yeni 
mikroskop teknolojileri öne çıkmaktadır. 



Amerika Birleşik Devletleri: ABD’de nanoteknoloji üzerine kurulan 
firmaların sayısı 2002 yılında bir önceki yıla oranla iki kat artmıştır ve bu 
eğilimin 2004 yılında da tekrar etmesi beklenmektedir. Nanoteknoloji
alanındaki 88 bin 546 patentin %64'ü ABD'li kuruluşlara aittir. 
Nanoteknoloji alanında araştırma yapan kuruluşlardan Nanosys, Quantum
Dot, Molecular Imprints, Frontier Carbon ve Catalytic Solutions sektörün 
en büyükleridir. Aralarında GE ve Intel gibi devler de olmak üzere 1500 
şirket nanoteknoloji alanına yatırım yapmaktadır.

Asya: Asya ülkeleri içinde nanoteknolojiye yatırım yapan ülkelerin 
başında Japonya gelmektedir. Japonya dünyada ABD’den sonra 
nanoteknoloji alanında en fazla Ar-Ge harcaması yapan ikinci ülke 
konumundadır. Asya ülkeleri arasında Japonya’yı takip eden ülkeler 
arasında Çin ve Kore öne çıkmaktadır. Tayvan, Singapur, Tayland 
Hindistan ve Vietnam nanoteknolojiyi öncelikli alan olarak belirlemiş ve 
uygun çerçeveyi belirlemek için adımlar atmaktadır.



NANOTEKNOLOJİ İLE İLGİLİ TRENDLER GÖSTERGELER

— Dünyada 700’den fazla firma nanoteknoloji ile ilgili faaliyetler içindedir.

— Nanoteknoloji ile ilgili Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları için 2003 
yılında 3 milyar ABD Doları harcanacaktır.

— Nanoteknolojide uluslararası liderliğe soyunan birçok ülke bulunmaktadır. 

— Asya ülkeleri nanoteknoloji konusunda oldukça rekabetçidir ve asya firmaları 
birçok araştırma çalışmasının finansmanını yürütmekte ve üniversiteler ile fikri 
mülkiyet antlaşmaları yapmaktadır.

— Nanoteknoloji finansmanında Japonya, destek oranını 1997’de 120 milyon ABD 
Dolarından, 2002’de 750 milyon ABD Dolarına çıkartmıştır. Avrupa Birliğinin 
2002–2006 yılları için sağlayacağı nanoteknoloji finansmanı miktarı 1 milyar ABD 
Dolarının üzerindedir.

— ABD hükümeti nano-teknolojiye 2000 yılından bu yana 1,5 milyar ABD Dolarının 
üzerinde yatırım yapmıştır.

— Nanoteknoloji uzay yarışından beri en büyük hükümet yatırım alanı olma 
yolunda ilerlemektedir. (İnsan Gen Haritası Projesinden daha büyük)

— Medyada nano teknolojiden söz eden haberler 1995’de 200 defadan, 2002’de 
4000 defaya (%2000) yükselmiştir. Geçmişle karşılaştırıldığında bu oranın 
1993’de “internet” ile ilgili haberler ile kıyaslanabilir olduğu görülmektedir.



— Risk sermayesi yatırımları kapsamında 1999 yılından bu yana 900 milyon ABD 
Doları yatırım yapılmıştır. Bu yatırım miktarının 386 milyon ABD Doları 2002 
yılında gerçekleştirilmiştir. 2001 ve 2002 yılları arasında toplam risk sermayesi 
yatırımları azalırken, nanoteknoloji alanına yapılan risk sermayesi yatırımları
(elektronik sektöründe %251, endüstriyel ürünlerde %211, sağlık ve 
nanobioteknoloji yatırımlarında %313) artmıştır.

— Nanoteknoloji ile ilgili patent başvurularında büyük bir artış gözlenmektedir. 
1996 yılından beri 2,800’ün üzerinde patent alınmıştır.

— Nanoteknoloji patent alımlarında birinci sırada IBM, ikinci sırada Samsung yer 
almaktadır.

— Nanoteknoloji yatırımları arasında önde gelen sektörler, Malzeme, Yazılım ve 
Nanobioteknoloji olarak ön plana çıkmaktadır.

CdSe (kadmiyum-selenyum) 
nanoparçacıklar, morötesi 
ışıkla aydınlatıldığında,
boyutlarına bağlı olarak 
farklı renklerde ışıma 
yaparlar.



NANOTEKNOLOJİNİN 
FAYDALARI

• Nanoteknoloji tasarruf 
demektir.

• Nanoteknoloji ile daha az 
maliyetle, daha çok üretim 
sağlarsınız.

• Nanoteknoloji, Enerji 
kaynaklarından elde edeceğiniz 
tasarruf ile enerji maliyetlerini 
düşürürsünüz.

• Nanoteknoloji ile üretim 
süreçlerini kısaltarak zaman ve 
maliyat kaybını önler, rekabet 
gücünüzü artırırsınız.

• Nanoteknoloji ile Teknolojik 
yarışta geri kalmaz, öne 
geçersiniz.

• Nanoteknoloji yaşam kalitenizin 
yükselmesini sağlar. 

• Nanoteknoloji ile ürün kalitenizi 
yükseltirsiniz.



NANOTEKNOLOJİNİN KÜRESEL ISINMAYA ETKİLERİ

Nanoteknolojiyle üretilen 'LED', çok az ısı yayarak elektrik enerjisini 
direkt ışığa çeviriyor. Tasarruf yüzde 90. 'LED' bazlı ışık kaynakları 
küresel ısınmaya da çare. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli icatlarından 
ampulü Edison buldu, ona alternatif nanoteknoloji ürünü ışık kaynağıysa 
Türk araştırmacıların elinden çıktı. Bilkent Üniversitesi'nden 
araştırmacılar, geliştirdikleri ayarlanabilir beyaz ışık teknolojisiyle, klasik 
ampulleri değişime uğrattı.



Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü ve Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir'le öğrencileri 
Sedat Nizamoğlu, Tuncay Özel ve Emre Sarı'nın nanoteknolojiyle üretilen 
nanokristalli 'LED'leri (Işık Yayan Diyot-Light Emitting Diode), ısıyı ışığa 
dönüştüren normal ampulün aksine, elektrik enerjisini direkt ışığa 
çeviriyor. Yüzde 90 oranında enerji tasarrufu sağlayan LED bazlı ışık 
kaynakları küresel ısınma sorununa alternatif çözüm getirmeye aday. LED 
tabanlı ışık kaynaklarının ömrü 23 yıl sürecek ve otomobillerin aydınlatma 
sistemlerinde köklü değişikliklere gidilecek. 



Ömür boyu en fazla dört kez yenilenecek. 2004'te başladıkları 
çalışmanın sürdüğünü söyleyen Demir, TÜBİTAK ve AB'den destek alan 
projeyi şöyle anlattı: "Farklı nanokristalleri farklı kombinasyonlarda 
kullanarak, farklı beyaz ışıklar elde ettik. Bilimsel olarak bu tür bir 
beyaz ışık kontrolü önemli. Çok uzun yıllar kullanılabilen LED'ler 
evimizdeki ampul ve floresanların yerine geçecek. LED'ler elektrik 
enerjisini 1'e 10 oranında az kullanıyor. Ampulün dayanaksızlığını ne 
sıklıkta değiştirdiğimizi düşünerek anlayabiliriz. Bir LED'i günde 12 
saatten 23 yıl kullanabilmemiz mümkün. Bu da insanın, ömründe sadece 
dört defa ışık kaynağını yenileyeceği anlamına geliyor."



Demir, LED bazlı ışık kaynaklarının 
önemi hakkındaysa şunları söyledi: 
"Şu an dünyada enerjinin yüzde 
20'si aydınlatmada kullanılıyor. LED 
bazlı ışık kaynağıyla bu miktarı 
yüzde 50 azaltmak mümkün. 
Dünyada yaklaşık 2 milyar insansa 
elektriğe ulaşamıyor, evlerinde bile 
güvensiz, sağlıksız, ışık kalitesi çok 
düşük gaz bazlı aydınlatma 
sistemlerini kullanıyor. Elektrik 
gereksinimi çok az olan LED bazlı 
beyaz ışık kullanımıyla bu sorunlar 
azalabilir."
LED bazlı ışık kaynaklarıyla küresel 
ısınmaya yol açan karbon 
emisyonunun 300 milyon ton 
azaltılabileceğini söyleyen Demir, 
beş yıl içinde otomobil farlarının da 
LED bazlı ışık kaynaklarına 
yönelmesini beklediklerini söylüyor.



Nanoteknoloji ile yüzey kaplamaları, molekül boyutundaki partiküllerin 
uygulama alanında sürtünmesiz bir yüzey oluşturur. Doğadaki Lotus 
bitkisinin yapraklarında görülen (Lotus Etkisi) su itici etki Nanoteknoloji
ile üretilen yüzey kaplamalarının esin kaynağı olmuştur. Lotus, sürtünmesiz 
yüzeyi ile su damlalarının yüzeye tutunmasını önleyen bir yapıya sahiptir.
"Küresel Isınma" nedeniyle su kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde, 
Nanoteknoloji ile yüzey kaplamaları temizlik için sudan çok büyük oranda 
tasarruf sağlamaktadır.
Nanoteknoloji ile yüzey 
kaplamalarının en 
büyük avantajları; 
temizlikte kolaylık,
çizilmeye karşı direnç,
antibakteriyel özellik,
uzun süreli koruma,
korozyona karşı direnç,
temizlik malzemelerinden 
ve zamanından 
%90 tasarruf, vb.
olarak sıralanabilir.





KÜRESEL ISINMA NEDİR?

Atmosfere verilen 
metan,karbondioksit,su buharı gibi 
gazların sera etkisi yaratması
sonucunda, dünya yüzeyinde 
sıcaklığın artmasına küresel ısınma 
denilmektedir.

SERA ETKİSİ:

Karbondioksit, su buharı, metan gibi 
bazı gazların, güneşten gelen 
radyasyonun bir yandan dış uzaya 
yansımasını önleyerek ve diğer 
yandan da bu radyasyondaki ısıyı
soğurarak yerkürenin fazlaca 
ısınmasına SERA ETKİSİ denir.



KÜRESEL ISINMANIN 
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1. GÜNEŞ’ ĐN ETKĐSĐ

2. DÜNYA’ NIN PRESĐZYON
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1. FOSĐL YAKITLAR
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3. ŞEHĐRLERĐN ISI ADASI 
ETKĐSĐ



DOĞAL NEDENLER

Güneş'in değişken 
aktivitesiyle 
zayıflayabilen bu 
kalkan, kozmik 
ışımaları
geçirmektedir. Kozmik 
ışımaların fazla olması
bulutlanmayı
arttırmakta, Güneş'ten 
gelen radyasyon 
oranını değiştirerek 
küresel sıcaklık 
artışına neden 
olmaktadır.

GÜNEŞ’ĐN MANYETĐK 
ALANI

+

GÜNEŞ RÜZGARI
(proton ve elektronlar 

şeklinde)

Güneş sisteminde
kozmik ışımalara 

karşı kalkan
oluşur.

1. GÜNE�’ İN ETKİSİ



2. Dünya'nın Presizyon Hareketi

Dünya'nın Güneş çevresindeki 
yörüngesi her doksan beş bin yılda 
biraz daha basıklaşır. Bunun 
dışında her kırk bir bin yılda 
Dünya'nın ekseninde doğrusal bir 
kayma ve her yirmi üç bin yılda 
dairesel bir sapma bulunduğunu 
belirtmiştir. 
Dünya'nın bu hareketlerinden 
dolayı zaman zaman soğuk 
dönemler yaşadığını ve bu soğuk 
dönemler içindeyse yüz bin yıllık 
periyotlarda on bin yıl süreyle 
sıcak dönemler geçirdiğini 
bildirmektedir. Bu da Dünya'nın 
doğal ısınmasının bir nedenini 
oluşturmaktadır.



3. El Nino'nun Etkisi:

El Nino Güney Dalgalanmaları, küresel bir okyanus-atmosfer 
fenomenidir. El Nino,Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının 
sıcaklığındaki büyük dalgalanmalar ve bu dalgalanmaların yol açtığı
atmosferik olayların genel adıdır. El Nino hareketi, 1990–1998 
yıllarında tropikal doğu Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi 
sıcaklıklarının normalden 2–5 ºC daha yüksek olmasına neden 
olmuştur.



YAPAY NEDENLER

Fosil yakıtlar: Yapılarında karbon ve hidrojen 
elementlerini bulunduran, uzun süreçler içerisinde 
oluşman fakat çok çabuk tüketilen yakıtlardır. Tıpkı 
petrol,kömür, doğalgaz gibi. 
Ayrıca fosil yakıtlar yandıklarında açığa 
karbondioksit,su buharı gibi sera etkisini arttırıcı 
gazlar çıkardıklarından küresel ısınmayı da 
arttırırlar.

Sera Gazları: Sera gazlarından karbondioksit 
(CO2) ve metan (CH4) oranlarındaki artış dünya 
yüzeyinin sıcaklığını yükseltmektedir. CO2 
oranındaki artış dünyanın yüzeyini ısıtarak kutuplara 
yakın buzların erimesine yol açmaktadır.



Buzlar eridikçe yerlerini kara veya sular almaktadır. Kara ve suların buza 
oranla daha az yansıtıcı olması güneş ışınımı emilimini arttırmakta ve 
dolayısıyla buzullarda daha fazla erimeye yol açmaktadır.

Şehirlerin Isı Adası Etkisi:

Güneşli ve sıcak günlerde, yoğun nüfuslu ve 
yüksek binaların sıklıkla görüldüğü kentsel 
bölgelerin çevrelerine göre daha sıcak olmaları, 
şehirlerin ısı adası etkisini oluşturur. 



Kentleşmiş alanlarda hava 
dolaşımı yapılaşmanın artışıyla 
engellenir. 
Asfaltlanmış alanlar, bitki 
topluluklarının köreltilmiş olduğu 
bölgeler 
"ısı adası etkisi"nin başlıca 
nedenleridir.
Doğal iklim ortamının bozulması 
yerel bir ısınmaya yol açar. Böyle 
yerel
ısınmalarda küresel ısınmayı 
arttırır.



KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

• Buzulları eritiyor! Deniz seviyesi yükseliyor! 
• Donmuş toprakların erimesinden metan açığa çıkıyor!
• Buharlaşma artıyor! Doğal afetler artıyor!
• Okyanus akıntıları zayıflıyor!
• İklim bölgelerinde kaymalar gerçekleşiyor!
• Biyolojik çeşitlilik azalıyor!
• Ormanlar yok oluyor!
• Ekonomik sorunlar ve sağlık sorunları kapıda!
• Smog oluşumu arttı!





Çalışmamızın kendi açımızdan değerlendirilmesi:

Konumuzun küresel ısınma ile 
ilgisini bulmakta biraz zorlandık. 
Çünkü henüz bu konuda yapılmış

fazla bir araştırma yok.

Bulduğumuz ilginç bilgiler bizim 
daha severek hazırlanmamızı 

sağladı. Bizim için güdüleyici bir 
konu oldu.

Konumuz ile ilgili bilgiler genelde 
yabancı kaynaklı olduğu için biraz 

zorlandık.

Yeni bir araştırma olduğu ve 
önümüzdeki yüzyıl boyunca bir 

numaralı araştırma konusu 
olacağı için merakla hazırlandık.

Konu ile ilgili farklı kaynaklar 
bulmakta zorlandık.

Konumuz ilgi çekici bir konu 
olduğu için çalışmalarımızı zevk 

alarak yaptık.

TEHDİTLER
(ZOR YÖNLERİ)

FIRSATLAR
(KOLAY YÖNLERİ)



Biz bu konuyu neden seçtik?

Bu konunun 
özellikle kimyacılar 

tarafından daha 
detaylı incelenmesi 

gerektiğini 
düşünüyoruz.

Yeni yüzyılda 
araştırmaların bu 

konu üzerinde 
yoğunlaşacağını

düşünüyoruz.

Bu konunun yararlarının 
günlük hayata 

katkılarının bilinmesi 
gerektiğini 

düşünüyoruz.

NANOTEKNOLOJİ



Araştırmada karşımıza çıkan zorluklar nelerdi?

Bazı kaynakların 
doğruluğunu 
belirlemekte 

zorlandık.

Konu yeni olduğu
için kaynak

bulmakta zorlandık.

Konu ile ilgili fazla
ön bilgimiz olmadığı

için zorlandık.



Araştırmada bize kolaylık sağlayan unsurlar nelerdi?

Konumuzun bizde 
merak uyandırması

daha rahat 
çalışmamızı

sağladı.

Grup içerisinde
anlaşmazlığa neden

olan herhangi bir
durum yoktu.

Elimizde çok fazla 
kaynak olmadığı

için kaynak 
ayıklamada

ve alt başlıkları
belirlemekte
zorlanmadık.



Eksiklerimiz nelerdi?

Nanoteknolojinin küresel 
ısınma ile ilişkisini 

bulmakta
zorlandık.

Konu ile ilgili yabancı
kaynakları çevirmede 
eksikliklerimiz oldu.



Bu araştırma bize neler kattı?

Nanoteknoloji hakkında 
daha kapsamlı bilgi 
edinmemizi sağladı.

Bu konuda bireysel ve 
toplumsal olarak neler 
yapılması gerektiğini 

öğrendik.

Konunun bu yüzyılda 
ülkeler arası farklılığı
sağlayacak en önemli 

etkenlerden biri 
olduğunu öğrendik.



http://www.bilim.kuark.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16
1&Itemid=45

http://tr.wikipedia.org/wiki/Nanoteknoloji

http://www.soylenasil.com/bilim/nanoteknoloji/

http://www.nanoturk.com/

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/yeniufuk/icerik/turkiyenano.pdf

http://www.obel.bilkent.edu.tr/nanoteknoloji_2008_erzurum.pdf

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/

http://meslekler.blogspot.com/2007/11/meslek-tantm-kimya-ve-ileme.html

http://www.makineihtisas.com/detay.asp?y=393

http://www.fen.bilkent.edu.tr/~msn/Docs/R_OD.pdf

KAYNAKLAR



ÖRÜMCEK AĞI




