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ilişkisi
4. Kimyadaki son gelişmeler günlük 

yaşantımızı nasıl etkileyecek?



NANOTEKNOLOJİ
NANOTEKNOLOJİ NEDİR?

 Nano kelimesi Yunanca nannos kelimesinden gelir ve 
“küçük yaşlı adam veya cüce” demektir. Günümüzde 
nano, teknik bir ölçü birimi olarak kullanılır. Bir 
nanometre,  metrenin milyarda birine denk gelir.

Metre (m)
Milimetre (mm)   = 10-3 m
Mikrometre (mm) = 10-6 m



Nanometre (nm)  = 10

-9

 m
Pikometre  (pm) = 10-12 m
Femtometre (fm) = 10-15 m



 Kaliforniya'daki Foresight Enstitüsü başkanı Dr. Eric 
Drexler, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü‘ndeki (MIT) 
eğitimi sırasında, biyolojik sistemlerden esinlenerek 
molekülsel makineler yapılabileceğini önermiş ve 
nanoteknoloji kelimesini ilk kez ortaya çıkarmıştır.

Eric Drexler İlk nanoteknoloji terimini kullanan kişi



 Nanobilim ve nanoteknolojinin tam bir tanımı olmamakla 
birlikte, genel görüşe göre 1-100 nanometre 
boyutlarındaki maddelerin anlaşılması, kontrol edilmesi ve 
atomsal seviyede değiştirilip, işlevsel hale getirilmesidir. 



    2 nm≈

≈  10 nm 50-100 nm 1-2 bin nm

DNA

Protein Virüs Bakteri
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 Nanoteknoloji; fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik gibi 
disiplinler arası bir konuma sahip olmasının yanı sıra, 
endüstri, uzay, ilaç, elektronik, tarım ve sağlık gibi 
bütün alanlara potansiyel etkileri bulunmaktadır. Bu 
nedenle birçok gelişmiş ülke tarafından, en kritik 
araştırma alanı olarak desteklenmektedir. 



NANOTEKNOLOJİNİN TARİHİ
 60'lar-Feynman: 

Nanoteknoloji vizyonunun ortaya çıkışını, 1959 
yılında fizikçi Richard Feynman’ın malzeme ve 
cihazların moleküler boyutlarda üretilmesi ile 
başarılabilecekler üzerine yapmış olduğu ünlü 
konuşmasına kadar dayandırabiliriz.

 80'ler-Uygun mikroskopların geliştirilmesi: 

Araştırmacıların daha küçük boyutlarda 
çalışmaya başlamasıyla birlikte bir çok problem 
de ortaya çıkmaya başlamıştır. Boyutlar 
küçüldükçe, yapılan çalışmaları izlemek 
zorlaşmıştır 



 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. 

 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. 

 Yeşil kısım taramalı elektron 
mikroskobunun ucu. Bir önceki 
kullanıcıdan kalan monodispers 
polistiren kürecikleri, ucun 
üstünde insan figürü oluşturmuş.
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NANOTEKNOLOJİNİN 
AMAÇLARI:

 Nanometre ölçekli yapıların analizi, 
 Nanometre boyutunda yapıların fiziksel 

özelliklerinin anlaşılması, 
 Nanometre ölçekli yapıların imalatı, 
 Nano hassasiyetli cihazların geliştirilmesi, 
 Nano ölçekli cihazların geliştirilmesi, 
 Uygun yöntemler bulunarak nanoskopik ve 

makroskopik dünya arasındaki bağın 
kurulmasıdır. 



NANOTEKNOLOJİNİN 
AVANTAJLARI

 
 Nanoteknolojinin önemi, atomlar ve moleküller 

seviyesinde (1 ila 100 nanometre (nm) skalasında) 
çalışarak, gelişmiş ve/veya tamamen yeni fiziksel, 
kimyasal, biyolojik özelliklere sahip yapılar elde 
edilmesine imkan sağlamasından kaynaklanmaktadır. 

 Nanoteknoloji sayesinde sanayide, bilişim 
teknolojilerinde, sağlık sektöründe ve daha bir çok 
alanda yeni ürünler geliştirilecek, günümüzün üretim 
süreçleri ve yöntemleri değişecektir. Bu teknolojiye 
yatırım yapılan ülkelerde ekonomik değerler 
yaratılacak ve toplumların yaşam kalitesi gelişecektir 



NANOTEKNOLOJİNİN KULLANIM ALANLARI

 Malzeme ve İmalat Sektörü
 Nano Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri
 Tıp ve Sağlık Sektörü
 Havacılık ve Uzay Araştırmaları
 Çevre ve Enerji
 Biyoteknoloji ve Tarım
 Savunma Sektörü





Nanoteknolojinin son yıllardaki 
gelişimi 
 

Nano-sağlık
 Son yılların en önemli tıbbi problemlerinden birisi de 

vücuttaki kanserli hücrelerin, sağlıklı dokulara zarar 
vermeden ,yok edilmesinin sağlanmasıdır. 



Nano-savunma
 Nanoteknolojinin kısa vadede en önemli askeri 

uygulamalardan birisi asker kayıplarının azaltılması için 
akıllı üniformaların tasarlanıp üretilmesidir. Günümüzde, 
bir askerin, ihtiyacı olacak bütün donanımı yanına alması 
durumda yükü 50 kilograma yaklaşmaktadır.



 Nano-tekstil
 19. yüzyıl başlarında gelişmeye başlayan tekstil endüstrisi 

nanoteknoloji sayesinde yeni bir döneme girmeye 
hazırlanmaktadır. Tekstilde kullanılan malzemelere 
nanometre boyutlarında farklı özellikler kazandırılması çok 
önemli gelişmelere yol açacaktır. 



 Nano-enerji
 Günümüzün en önemli küresel sorunlarından birisi hiç 

kuşkusuz hızla artan enerji-yakıt tüketimidir. Kısa sürede 
çözüm bulunamazsa, 50 yıl içerisinde yeryüzündeki doğal 
kaynakların tükenmesi beklenmektedir. Ayrıca bu yakıtların 
çevreye verdiği zarar bazı bölgelerde ciddi sorunlar 
oluşturmaya başlamıştır.

 Bu nedenle gelişmiş ülkelerde yeni enerji kaynakları üzerine 
yapılan araştırmalara ciddi destekler verilmektedir. Bu 
çalışmalar içerisinde en önemlisi hidrojen enerjisidir; 
hidrojenin yüksek yoğunlukta ve güvenli bir şekilde 
depolanmasıdır. 



 Hidrojenin karbon nanoyapılara atomik bağlarla 
bağlanarak depolanması üzerine kurulu bu yeni yöntem 
geçen yıl çok ilgi çekmiş, dünya genelinde haber konusu 
olmuştur. Bu buluşun, geleceğin otomobillerinde 
kullanılacak verimli yakıt hücreleri ve katalizörlerinin 
tasarımında kullanılması düşünülmektedir.

  



 Nano-fotonik
 Elektronların hareketinin yarıiletken kristallerde kontrol 

edilmesi, yeni bir teknoloji devrimine yol açmıştır; ve bu 
teknoloji sayesinde insanoğlunun yaşamı inanılmaz ölçüde 
kolaylaşmış; bilgisayar, CD çalar gibi bir çok elektronik 
alet hayatımıza girmiştir.



Fakat elektronlar arasındaki etkileşmeler ve 
elektronların düşük hızlara sahip olmaları, bilim 
adamlarını yeni arayışlara itmiştir.

Periyodik fotonik yapılarda ışığın yasak banda sahip 
olduğunun gösterilmesi, ışığın hareketinin kontrol 
edilmesinde bir çığır açmıştır. 

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



NANO-ELEKTRONİK
 Nanoelektronik ağırlıklı olarak nano ölçekte atomlar arası 

etkileşimin ve kuantum mekaniksel özelliklerin etkin olduğu 
aygıtlarla ilgileniyor. Bu nedenle nanoelektronik bir “yıkıcı 
teknoloji” (disruptive technology) alanı. Diğer bir deyişle 
nanoelektronik, geleneksel tasarım, üretim ve malzeme 
teknolojilerinden tamamen farklı ve yaygın ticari 
uygulamalara başlanmasıyla bu geleneksel teknolojileri 
değersiz kılacak yepyeni bir alan. 

  

http://www.teknoport.com.tr/portals/tp/story_images/bulten/teknobulten_080218-01b.png


 Nanoelektronik teknolojisi ile sağlanacak faydalardan en 
büyüğü çok yüksek hızda çok daha az enerji tüketerek 
çalışacak mikroçiplerin geliştirilmesi olacaktır. Daha da ötesi 
nanoelektronik teknolojisi ile 1 bit üzerinde tersinemez işlem 
için gereken enerjinin teorik limitlerinde (1 bit için 10-21 
Joule) çalışan mikroçiplerin yapılması mümkün hale 
gelecektir.



 Nano-ekonomi
 Son yıllarda kritik sayılabilecek ürünlerle nanoteknoloji ön 

plana çıkmaya başlamıştır. Örnek olarak, kalp damarlarının iç 
çeperine kanın yapışıp katman oluşturamadığı, dolayısıyla 
tıkanmayan stentler bütün dünyaya satılmaktadır. Boston ve 
çevresinin en büyük gelir kaynağı olan bu ürünün sahip 
olduğu katma değer dolayısıyla ekonomiye katkısı ders 
kitaplarına konu olmuştur. 



NANOMALZEMELER 
  Nanomalzemeler nanoteknolojide kullanılan malzemelere 

verilen genel bir adıdır. Nanomalzeme bilimi ise 
malzemelerin nanoseviyede nasıl davrandıklarını incelyen 
bilim dalıdır.

Nanomalzemelerin alan-hacim oranlarının yüksek olması yeni 
uygulamalara kapı açıyor. Örneğin mikroseviyede 
gözlenmeyen katalik özellik, nanoseviyede açığa çıkıyor. 
Kuantum etkisi olarak da biliniyor. Bu durum da 
biomalzemeler uygulamalarını etkiliyor.



 Nanoseviyeye indirilince malzemelerin 
fiziksel özellikleri değişiyor.

Bakır: nanoseviyede saydam
Platinyum: nanoseviyede katalitik, 

          normalde inert
Silikon: makroseviyede yalıtkan iken 

     nanoseviyede iletken
             makroseviyede kırılgan iken      
           nanosseviyede sünek
Altın: normalde hiç reaksiyona girmez 

   iken, nanoseviyede çok 
aktif bir element

Nanoteknoloji malzemelerin bu 
alışılmadık özelliklerini kullanarak yeni 
aygıt ve malzeme geliştirilmesidir



NANOMALZEMELER NASIL ELDE 
EDİLİR?

 Nanoyapılar elde edilmesinde iki ana yöntem bulunmaktadır. 
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 (büyükden 
küçüğe), makineler, asitler ve benzeri mekanik ve kimyasal 
yöntemler kullanılarak nano yapıların fabrikasyonu ve imal 
edilmesi yöntemlerini ifade eder.









NANOMANİPULATOR: 
 Bir insana molekülleri görme dokunma ve değiştirme imkanı 

tanıyan sanal gerçeklik arabirimidir. Virüs, DNA iplikleri ve 
nanotüpleri modifiye etmek amacıyla kullanılabilmektedir. 
NM datayı almak için AFM kullanmaktadır.  Sanal gerçeklik 
eldivenleri ve gözlükleriyle kullanıcın örneğin yüzeyini 
görmesini ve hissetmesini sağlamaktadır.  Böylelikle kullanıcı 
eliyle mikroskobik objeleri tutabilir,  itebilir, hareket 
ettirebilir ve sonuçta çıkan kuvveti, etkileşimi hissedebilir.



 Böyle bir teknolojiyle gen transferi, enzim değişimi, 
jeller ve yüzeyler üzerinde lokal değişiklikler 
yapabilmek mümkün olmaktadır.



NANOKİMYANANOKİMYA



   Kimyasal tepkimelerin kontrolü ve kinetiği,Kimyasal tepkimelerin kontrolü ve kinetiği,
     Akıllı moleküllerle kimyasal tepkimelerin yönlendirilmesi,Akıllı moleküllerle kimyasal tepkimelerin yönlendirilmesi,
     Biyokatalitik (enzimatik) olayların yönlendirilmesi,Biyokatalitik (enzimatik) olayların yönlendirilmesi,
     Kristal düzeni, Kristal düzeni, 
     Kristal yapı hataları ve bunlardan yararlanma,Kristal yapı hataları ve bunlardan yararlanma,
     Yüzey kimyası ve yüzeyin araştırılması, Yüzey kimyası ve yüzeyin araştırılması, 
     Bu tekniklere uygun analiz ve kontrol tekniklerinin geliştirilmesi Bu tekniklere uygun analiz ve kontrol tekniklerinin geliştirilmesi 
 çağımız kimyacılarını nanoteknolojiye yöneltmiştir.çağımız kimyacılarını nanoteknolojiye yöneltmiştir.

NANOTEKNOLOJ
İ

KİMYA

FİZİK

BİYOLOJİ

MAKİNE 
MÜH

ELEKTRİK MÜH MALZEME
BİLİMİ

BİLGİ 
TEKNOLOJİSİ



Atomlar ve nanoteknolojiAtomlar ve nanoteknoloji
        Nanoteknolojinin amacı Nanoteknolojinin amacı 

ise, insanlara atomik ise, insanlara atomik 
bazda maddeye bazda maddeye 
müdahale gücü ve müdahale gücü ve 
yeteneği yeteneği 
kazandırmaktır.kazandırmaktır.

  
        Nanoteknoloji, emsali Nanoteknoloji, emsali 

görülmemiş özellikleri görülmemiş özellikleri 
olan yeni aygıtları olan yeni aygıtları 
üretmek için atomların üretmek için atomların 
ve moleküllerin bildik ve moleküllerin bildik 
fiziki özelliklerini fiziki özelliklerini 
kullanacaktır. kullanacaktır. 



Atomlar Bing Bang'da yoğunlaştıklarından beri yepyeniler.Atomlar Bing Bang'da yoğunlaştıklarından beri yepyeniler.

Bing Bang'de 92 çeşit atom (tespit edilebilen elementler) meydana Bing Bang'de 92 çeşit atom (tespit edilebilen elementler) meydana 
geldi ve her bir tip atom diğerlerinden farklı yapıdadır. geldi ve her bir tip atom diğerlerinden farklı yapıdadır. 

Atomlar eskimezler ve o kadar küçüktürler ki, Atomlar eskimezler ve o kadar küçüktürler ki, 
teknolojimiz onları tam manasıyla görüntülemeyi teknolojimiz onları tam manasıyla görüntülemeyi 

ancak başarabildi. ancak başarabildi. 



         Atomların elektronik Atomların elektronik 
olarak birbirleriyle bağ olarak birbirleriyle bağ 
kurmalarını ve bir arada kurmalarını ve bir arada 
durmalarını sağlayan durmalarını sağlayan 
(tıpkı LEGO oyuncakları (tıpkı LEGO oyuncakları 
gibi) özellikleri vardır. gibi) özellikleri vardır. 

                Eğer bağımsız Eğer bağımsız 
atomları ve molekülleri atomları ve molekülleri 
bir yapılanmada kesin bir yapılanmada kesin 
ölçülerde ve dakiklikte ölçülerde ve dakiklikte 
bir araya getirebilirsek, bir araya getirebilirsek, 
bu buluş “ bu buluş “ 
programlanabilir programlanabilir 
kendinden inşa olan kendinden inşa olan 
makineler çağı “ makineler çağı “ nın nın 
başlangıcı olacak ve başlangıcı olacak ve 
endüstrimiz daha önce endüstrimiz daha önce 
hiç erişemediğimiz bir hiç erişemediğimiz bir 
boyuta taşınacak.boyuta taşınacak.



        Nanoteknoloji ile eşya üretebilmek Nanoteknoloji ile eşya üretebilmek 
için atılması gereken üç adım vardır:için atılması gereken üç adım vardır:

11.  İlk olarak bilim adamları .  İlk olarak bilim adamları 
bağımsız atomları tek tek bağımsız atomları tek tek 
maniple edebilmeliler. Bu maniple edebilmeliler. Bu 
demektir ki, tek bir atomu demektir ki, tek bir atomu 
tutup istenen noktaya tutup istenen noktaya 
getirebilmeyi sağlayacak getirebilmeyi sağlayacak 
bir tekniğin geliştirilmesi bir tekniğin geliştirilmesi 
lazım.lazım.

1.1. İkinci adımsa, nano ölçekli gözlem İkinci adımsa, nano ölçekli gözlem 
yapabilen, yapabilen, atomları ve molekülleri atomları ve molekülleri 
isteğe göre maniple etmeye isteğe göre maniple etmeye 
programlanabilen iş makineleriprogramlanabilen iş makineleri  
(derleyici(derleyici) üretilmeli. Tek bir ) üretilmeli. Tek bir 
derleyici için bir tek eşyayı, derleyici için bir tek eşyayı, 
atomları tek tek bir araya getirerek atomları tek tek bir araya getirerek 
üretmek, belki milyonlarca sene alır. üretmek, belki milyonlarca sene alır. 
Bu yüzden, kabul edilebilir bir zaman Bu yüzden, kabul edilebilir bir zaman 
çerçevesinde eşya üretebilmek için çerçevesinde eşya üretebilmek için 
trilyonlarca derleyicinin kullanılması trilyonlarca derleyicinin kullanılması 
gerekir.gerekir.

33.   .   Üçüncü adım olarak da, yeterli sayıda Üçüncü adım olarak da, yeterli sayıda 
derleyiciyi elde etmek için var olanı sayısız derleyiciyi elde etmek için var olanı sayısız 
kez "çoğaltmaya" , "kopyalamaya" kez "çoğaltmaya" , "kopyalamaya" 
programlanabilecek "çoğaltıcı" ları geliştirmek programlanabilecek "çoğaltıcı" ları geliştirmek 
gerekir. Otomatik bir şekilde belirli bir ürünü gerekir. Otomatik bir şekilde belirli bir ürünü 
üretmek için bu nanomakinelerin trilyonlarcası üretmek için bu nanomakinelerin trilyonlarcası 
bir arada çalışarak geleneksel emek ve bir arada çalışarak geleneksel emek ve 
üretim kalıplarını değiştirecekler, üretim üretim kalıplarını değiştirecekler, üretim 
maliyetini neredeyse sıfıra indirgeyecekler, maliyetini neredeyse sıfıra indirgeyecekler, 
bolluk sağlayacaklar ve ürünler hiç olmadıkları bolluk sağlayacaklar ve ürünler hiç olmadıkları 
kadar ucuz ve sağlam olacak.kadar ucuz ve sağlam olacak.



Yani, atomları ve molekülleri Yani, atomları ve molekülleri 
maniple edecek (taşıyacak, maniple edecek (taşıyacak, 

yerleştirecek, yerleştirecek, 
eklemlendirecek) eklemlendirecek) 

küçüklükteki ilk robot kolun küçüklükteki ilk robot kolun 
yapılmasıyla nanoteknolojinin yapılmasıyla nanoteknolojinin 

ilk aşaması gerçekleşmiş ilk aşaması gerçekleşmiş 
olacak. olacak. 

Böyle bir minyatür robot kolun Böyle bir minyatür robot kolun 
ürettiği robot kollarda kendi ürettiği robot kollarda kendi 

benzerlerini ve diğer nano ölçekli benzerlerini ve diğer nano ölçekli 
aygıtları yapacaklardır. Sayıları aygıtları yapacaklardır. Sayıları 
trilyonlara ulaştığında da süper trilyonlara ulaştığında da süper 
nano bilgisayarlar tarafından nano bilgisayarlar tarafından 

kontrol edilen bu sürü ile objeler kontrol edilen bu sürü ile objeler 
çabucak oluşturulabilecek.çabucak oluşturulabilecek.



KarbonKarbon  NanotüplerNanotüpler

 Karbon nanotüp Karbon nanotüp 
silindir şeklindeki silindir şeklindeki 

bir karbon bir karbon 
allotropudur.allotropudur.

Sadece karbon atomlarından Sadece karbon atomlarından 
oluşurlar.oluşurlar.



        Karbon nanotüpleri Karbon nanotüpleri 
kıvrılmış grafin yüzeyi kıvrılmış grafin yüzeyi 
gibi düşünebiliriz. gibi düşünebiliriz. 

               Beyaz kağıdı grafin Beyaz kağıdı grafin 
olarak düşünürsek, olarak düşünürsek, 
boylamasına kıvırıp elde boylamasına kıvırıp elde 
ettiğimiz silindir karbon ettiğimiz silindir karbon 
nanotüptür. nanotüptür. 

               Uçları açık ya da Uçları açık ya da 
kapalı olabilirkapalı olabilir.



Tek Katmanlı ve Çok Katmanlı NanotüplerTek Katmanlı ve Çok Katmanlı Nanotüpler

 Üst üste bir kaç grafin yüzeyini koyup katlarsanız ne olur? İç içe geçmiş Üst üste bir kaç grafin yüzeyini koyup katlarsanız ne olur? İç içe geçmiş 
karbon nanotüpler elde edersiniz. Bu tip nanotüplere karbon nanotüpler elde edersiniz. Bu tip nanotüplere çok katmanlı çok katmanlı 
nanotüpler (ÇKNT)nanotüpler (ÇKNT) denir. denir.

 Bir tek grafin yüzeyini kıvırarak ise Bir tek grafin yüzeyini kıvırarak ise tek katmanlı nanotüp (TKNT)tek katmanlı nanotüp (TKNT)  
elde edilir. TKNT'lerin çapı genellikle bir nanometredir ve iki ucu da elde edilir. TKNT'lerin çapı genellikle bir nanometredir ve iki ucu da 
kapalıdır.kapalıdır.



Tek Katmanlı Karbon Nanotüplerin Tek Katmanlı Karbon Nanotüplerin 
Katlanışına Göre Çeşitleri: Katlanışına Göre Çeşitleri: 
        Zikzak, Koltuk, KiralZikzak, Koltuk, Kiral



Çok Katmanlı Karbon Nanotüplerin Katlanışına Çok Katmanlı Karbon Nanotüplerin Katlanışına 
Göre Çeşitleri:Göre Çeşitleri:

             Matruşka      ve         ParşömenMatruşka      ve         Parşömen



Karbon Nanotüplerin ÖzellikleriKarbon Nanotüplerin Özellikleri
Kimyasal ve Kimyasal ve 
FizikselFiziksel

       Bağ tipi polar olmadığı için, Bağ tipi polar olmadığı için, 
nanotüpler suda nanotüpler suda 
çözünemezler.çözünemezler.

       Genellikle kimyasal Genellikle kimyasal 
müdahaleler olmadığı sürece müdahaleler olmadığı sürece 
bir çözücüde çözünemezler.bir çözücüde çözünemezler.

       TKKN'ler toluen, dimetil TKKN'ler toluen, dimetil 
formamit ve tetrahidrofuran formamit ve tetrahidrofuran 
gibi organik çözücüler ile gibi organik çözücüler ile 
kararlı çözeltiler kararlı çözeltiler 
oluşturabilir.oluşturabilir.

       Vakuumda 1500 dereceye Vakuumda 1500 dereceye 
kadar kararlı halde kadar kararlı halde 
durabilirler, açık havada ise durabilirler, açık havada ise 
750 dereceye kadar.750 dereceye kadar.

       Yüzey alanı-hacim oranı Yüzey alanı-hacim oranı 
yüksektir.yüksektir.

ElektronikElektronik
    Grafin simetrik Grafin simetrik ve ve 
kendine has elektronik yapısı kendine has elektronik yapısı 
olduğu için, nanotüpün yapısı olduğu için, nanotüpün yapısı 
elektrik özelliklerini etkiler. elektrik özelliklerini etkiler. 
(n,m) nanotüpünde if n − m sayısı (n,m) nanotüpünde if n − m sayısı 
3'ün katı ise nanotüp iletkendir, 3'ün katı ise nanotüp iletkendir, 
diğer durumlarda ise diğer durumlarda ise 
yarıiletkendir. O yüzden tüm yarıiletkendir. O yüzden tüm 
koltuk nanotüpleri (n=m) koltuk nanotüpleri (n=m) 
metaliktir. (5,0), (6,4), (9,1), vb. metaliktir. (5,0), (6,4), (9,1), vb. 
yarıiletkendir.yarıiletkendir.



MekanikMekanik

       Nanotüpleri Nanotüpleri 
bükebilirsiniz, halka bükebilirsiniz, halka 
haline getirebilirsiniz. haline getirebilirsiniz. 

     Sıkıştırıldıkları zaman, Sıkıştırıldıkları zaman, 
tekrar eski haline tekrar eski haline 
dönerler.dönerler.

     Aşırı sıkıştırılmada Aşırı sıkıştırılmada 
bükülme kalıcı olur.bükülme kalıcı olur.

     Gerilme direncine Gerilme direncine 
açısından en sert açısından en sert 
malzemelerdir. Sebebi malzemelerdir. Sebebi 
ise karbon atomları ise karbon atomları 
arasındaki sp² bağıdır.arasındaki sp² bağıdır.

     Aşırı çekilmede ise Aşırı çekilmede ise 
plastik bozulma görülür.plastik bozulma görülür.

KinetikKinetik
    ÇKKN'lerde içerideki nanotüp ÇKKN'lerde içerideki nanotüp 
neredeyse sürtünme olmadan neredeyse sürtünme olmadan 
etrafında dönebilir. etrafında dönebilir. 
TermalTermal
    Tüm nanotüplerin çok iyi ısı Tüm nanotüplerin çok iyi ısı 
iletkeni oldukları düşünülüyor. iletkeni oldukları düşünülüyor. 
Nanotüplerin oda sıcaklığında Nanotüplerin oda sıcaklığında 
6000W·m−1·K−1 ısı taşıması 6000W·m−1·K−1 ısı taşıması 
bekleniyor. Bu sayı pek bir şey bekleniyor. Bu sayı pek bir şey 
ifade etmiyorsa, o zaman bir ifade etmiyorsa, o zaman bir 
karşılaştırma yapalım. En iyi ısı karşılaştırma yapalım. En iyi ısı 
iletkenlerden kabul edilen iletkenlerden kabul edilen 
bakır'da bu sayı 385 W·m−1·K−1.bakır'da bu sayı 385 W·m−1·K−1.



Karbon Nanotüplerin Elde EdilmesiKarbon Nanotüplerin Elde Edilmesi
Karbon nanotüplerin üretiminde şu anda bilinen ve kullanılan üç 

yöntem var :
         1- Ark Deşarjı

Karbon nanotüpler ilk defa bu yöntemle üretildi. Fulleren (C

20

)oluşması beklenen 100 amperlik ark deşarjı sistemindeki 

grafit elektrot kurumları incelendiğinde, karbon nanotüp 
yapılarına rastlandı. İlk keşfedilen yöntem olduğundan olsa gerek, 
çok uzun süre bu yöntem kullanıldı.

     2- Lazer ile
Bu yöntemde de karbon buharlaştırılarak tek katmanlı nanotüpler 
(tkkn) elde ediliyor. İlk verimli tkkn üretimi bu yöntem ile oldu. 
Anlatılan 3 metoddan en pahalısıdır.

     3-Kimyasal buhar yoğunlaştırması
Bu yöntemde metal katalizör parçaları (Nikel, Kobalt, Demir) 
içeren bir sübstrat hazırlanır. Oluşacak nanotüplerin çapları bu 
metal parçaların büyüklüğüne bağlıdır. Ticari nanotüplerin çoğu 
bu yolla üretilir.



          Karbon nano tüpler silikon çipler üzerinde büyürken düzensiz bir Karbon nano tüpler silikon çipler üzerinde büyürken düzensiz bir 
yapı sergilerken (sağda) , kuarz kristalleri üzerinde ise hepsi aynı yapı sergilerken (sağda) , kuarz kristalleri üzerinde ise hepsi aynı 

doğrultuda büyüyorlar (solda).doğrultuda büyüyorlar (solda).



Silikon çipin üzerinde birkaç saç gibi Silikon çipin üzerinde birkaç saç gibi 
büyümekte olan karbon nanotüplerin büyümekte olan karbon nanotüplerin 
elektron mikroskobundaki görüntüsüelektron mikroskobundaki görüntüsü



Karbon Nanotüplerin Kullanım Karbon Nanotüplerin Kullanım 
AlanlarıAlanları  

    Depolamada:

 Lityum atomlarının karbon 
nanotüplerde 
depolanabilmesinin 
bulunmasından sonra, karbon 
nanotüplerin pil yapımında 
kullanılması düşünüldü. Karbon 
nanotüpler ayrıca hidrojen 
depolamada da kullanılıyor.

 Hidrojen enerjisini kullanmada 
en büyük engellerden biri de 
hidrojenin depolanmasıdır. 
Günümüzde birçok grup 
karbon nanotüpler sayesinde 
hidrojen depolamaya çalışıyor 
ve şu ana kadar istenilen 
performansı sağlayan bir 
sistem üretilemedi. Gene de 
karbon nanotüpler hidrojen 
depolama için umut verici 
malzemeler.



Çevre Temizlemesinde:

 Karbon nanotüplerin yüksek yüzey alanı, mekanik kuvvet gibi 
özelliklerinden dolayı su, hava ve diğer malzemeleri temizlemede 
kullanılan filtrelerde kullanılması düşünülüyor.



            Sensörlerde:Sensörlerde:
     Karbon nanotüpler çevredeki değişime çok Karbon nanotüpler çevredeki değişime çok 

kuvvetli bir elektronik tepki verdiği için, bir kuvvetli bir elektronik tepki verdiği için, bir 
çok şirket nanotüplerden sensör üretmeye çok şirket nanotüplerden sensör üretmeye 
çalışmaktadır. Karbon nanotüpler belli çeşit çalışmaktadır. Karbon nanotüpler belli çeşit 
gazlarla temasa geçtiklerinde iletkenlikleri gazlarla temasa geçtiklerinde iletkenlikleri 
değişmektedir. değişmektedir. 

     Karbon nanotüpten yapılmış ve CO gazına Karbon nanotüpten yapılmış ve CO gazına 
çok hassas bir sensör ile, soba çok hassas bir sensör ile, soba 
zehirlenmeleri azaltılabilir. Ya da zehirlenmeleri azaltılabilir. Ya da 
fabrikalardaki tehlikeli maddelerinin fabrikalardaki tehlikeli maddelerinin 
sızıntıları anında tesbit edilebilirsızıntıları anında tesbit edilebilir..



   
Yapı malzemesi olarak: Yapı malzemesi olarak: 

                  Karbon nanotüpler AKM (atomik kuvvet Karbon nanotüpler AKM (atomik kuvvet 
mikroskobu) sivri ucu olarak kullanılarak daha mikroskobu) sivri ucu olarak kullanılarak daha 
yüksek çözünürlükte görüntüler elde ediliyor. yüksek çözünürlükte görüntüler elde ediliyor. 
Malzeme yapımında karşılaşılan zorluklar ise şöyle Malzeme yapımında karşılaşılan zorluklar ise şöyle 
sıralanabilir:sıralanabilir:

1-Nanotüplerin yüzeyine atom bağlanamadığı için 1-Nanotüplerin yüzeyine atom bağlanamadığı için 
kompozit malzeme yapımı zordur.kompozit malzeme yapımı zordur.
2-Nanotüplerin çok güzel bir biçimde 2-Nanotüplerin çok güzel bir biçimde 
dizilememektedir.dizilememektedir.
3- Karbon nanotüpler günümüzde çok pahalıdır.3- Karbon nanotüpler günümüzde çok pahalıdır.

Nanotüplerin kullanıldığı diğer alanlar: tekstil, Nanotüplerin kullanıldığı diğer alanlar: tekstil, 
askeriye, köprülerin çelik halatları ,spor askeriye, köprülerin çelik halatları ,spor 
malzemeleri malzemeleri 



Elektronikte: 
  Bilim adamları karbon nanotüpten 

işlemci yapmak için uğraşmaktadırlar.
  Tranzistör, ekran, süperiletkenler, 

mıknatıs da uygulamaların içindedir.



Tıpta:Tıpta:  

 Dış yüzeyinin fonksiyonlaştırılması sonucu, Dış yüzeyinin fonksiyonlaştırılması sonucu, 
nanotüplerin tıbbi uygulamalarda kullanılması nanotüplerin tıbbi uygulamalarda kullanılması 
düşünülmektedir.düşünülmektedir.

   Nanotüplerle ilaç taşıması yapılmak Nanotüplerle ilaç taşıması yapılmak 
istenmektedir. istenmektedir. 

 En büyük sorun ise nanotüplerin insan sağlığı En büyük sorun ise nanotüplerin insan sağlığı 
için uygun olup olmadığının bilinmemesidir.için uygun olup olmadığının bilinmemesidir.



Uzayda:

      Uzay çalışmaları hala pahalı, 
bilim adamları bunu azaltmak 
istiyorlar. Roket yakıtının 
yüzde 90'ı ilk birkaç yüz 
kilometrede harcanıyor. Bu 
yakıt problemine çözüm olarak 
ise uzay asansörü yapılması 
düşünülüyor. 

       Nanotüpler, uzaydan 
sarkıtılıp Dünya'nın dönmesine 
karşı direnebilen bir malzeme 
olduğu için (çelik dayanamıyor 
mesela) nanotüpten yapılan bir 
asansörle uzaya çıkılabilir diye 
düşünülüyor. 



Suyu Çok Seven (Süperhidrofilik) Yüzeyler :
Suyu çok seven yüzeyler hidrofilik olarak 

sınıflandırılırlar. Bu tip yüzeyler genellikle 
yüklüdür ve yapılarındaki polar grup 
sayesinde su moleküllerini çekerler. 

Suyu Çok Seven (Süperhidrofilik) Yüzeyler Suyu Çok Seven (Süperhidrofilik) Yüzeyler 
  Suyu Hiç Sevmeyen (Süperhidrofobik) YüzeylerSuyu Hiç Sevmeyen (Süperhidrofobik) Yüzeyler



    Maddelerin hidrofilik özelliklerinin 
endüstride pek çok önemli kullanım 
alanları vardır. Bunlardan bir tanesi 
hidrofilik membranlardır.

    Bu membranlar su moleküllerini 
çekerken, diğer polar olmayan 
molekülleri, yağ, gres vb. iterek temiz 
bir yüzey sağlarlar. 

    Cam yüzeylerinin negatif yüklü ve 
boyutları yaklaşık 10 nm olan silika 
(SiO2) nanoparçacıkları ve uygun bir 
polikatyonla [poli(allilamin-
hidrojenklorür) veya kısaca PAH] ile 
14 tabaka kaplandıktan sonra kararlı 
ve süperhidrofilik bir yüzey elde 
edildiği, 2006 yılındaki bir 
yayınlarında Rubner ve arkadaşları 
tarafından gösterilmiştir.



   Hidrofilik yüzeylerin diğer kullanım 
alanlarına, kontak lens temizleyicileri, 
ıslak mendil ve çocuk bezleri örnek olarak 
gösterilebilir.



                  Asya’daki çeşitli dinlerde Lotus bitkisi saflığın Asya’daki çeşitli dinlerde Lotus bitkisi saflığın 
sembolü olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, lotus sembolü olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, lotus 
bitkilerinde bulunan kendi kendini temizleyebilme bitkilerinde bulunan kendi kendini temizleyebilme 
yetisi olarak ifade edilebilir (Lotus etkisi). yetisi olarak ifade edilebilir (Lotus etkisi). 

Suyu Hiç Sevmeyen Suyu Hiç Sevmeyen 
(Süperhidrofobik) Yüzeyler :(Süperhidrofobik) Yüzeyler :



   Yüzeyinde bulunan mikron 
ve nano seviyesindeki çukur 
ve tepecikli yapılar 
sayesinde bitkinin 
yaprakları kesinlikle 
ıslanmamakta ve su 
damlacıkları yaprağın 
toprağa doğru eğimli şekli 
sayesinde toprağa doğru 
kayarken üzerindeki 
çamuru, küçük böcekleri ve 
diğer kirlilikleri de 
beraberinde taşımaktadır. 

    Bu sayede Lotus bitkisi 
çamurlu nehirlerde ve 
göllerde yetişmesine 
rağmen yaprakları oldukça 
temizdir.     





Smooth neutral surface:
Kir tanecikleri, genelde su 

damlacıkları tarafından üzerinden 
taşar.

Lotus-Etkisinin mekanizması

Mirco-yumrulu hidrofobik yüzey:
Aşağı yuvarlanan damla bir yöne 

doğru kir taneciklerini yıkar.



  Bilim adamları da, 
lotus yaprağının bu 
özelliğini taklit 
ederek boyaların, 
kumaşların ve 
diğer pek çok 
yüzeyin hem kuru 
kalmasını hem de 
kendi kendini 
temizleyebilme 
özelliğini 
kazanabilmesi için 
yeni yöntemler 
geliştirmekteler. 



Lotusan Cephe Boyası ve Standart Cephe Boyası kullanılan evlerin 
duvarında 4 yıl sonrası



  Rubner ve arkadaşları yine silika (SiO2) nanoparçacıkları, PAH 
polikatyonu ve poly(akrilik asit) PAA polianyonunu tabaka-tabaka 
kaplayarak elde ettikleri yüzeyleri daha sonra yarışorlanmış silan 
ile kaplayarak bu defa da süperhidrofobik bir yüzey elde 
edilebildiğini göstermişlerdir.



Katalitik NanoparçacıklarKatalitik Nanoparçacıklar 
Bilindiği gibi, doğada kendi haline bırakıldığında, Bilindiği gibi, doğada kendi haline bırakıldığında, 

çok verimsiz ve yavaş yürüyen kimyasal çok verimsiz ve yavaş yürüyen kimyasal 
tepkimelerin, hızlanmasını ve çok daha verimli bir tepkimelerin, hızlanmasını ve çok daha verimli bir 
şekilde yürütülmesini sağlayan maddelereşekilde yürütülmesini sağlayan maddelere  
katalizörkatalizör  adı verilir. adı verilir. 

Geleneksel olarak katalizörler, Geleneksel olarak katalizörler, Cu, Ni, Fe, RhCu, Ni, Fe, Rh ve  ve 
bunların dışında birçok farklı yapıda veya bunların dışında birçok farklı yapıda veya 
kompozisyonda olabilen aktif metal/metaloksit kompozisyonda olabilen aktif metal/metaloksit 
bileşenleri içerir. bileşenleri içerir. 



    Modern kimyanın Modern kimyanın 
temelini oluşturan temelini oluşturan 

yarı-bilimsel yarı-bilimsel 
nitelikteki bu nitelikteki bu 

çalışmaların temel çalışmaların temel 
amacı; bakır ve amacı; bakır ve 

demir gibi kolayca demir gibi kolayca 
paslanan ve bu paslanan ve bu 

yüzden parlaklığını yüzden parlaklığını 
kaybeden değersiz kaybeden değersiz 
metalleri, altın gibi metalleri, altın gibi 

parlaklığını hiç parlaklığını hiç 
yitirmeyen, değerli yitirmeyen, değerli 

soy metallere soy metallere 
dönüştürmekti. dönüştürmekti. 



 Elbette, yüzyıllar süren Elbette, yüzyıllar süren 
başarısız simya çalışmaları, başarısız simya çalışmaları, 
altının popularitesinden hiçbir altının popularitesinden hiçbir 
şey azaltmadı. şey azaltmadı. 

 Kimyasal olarak tepkimeye Kimyasal olarak tepkimeye 
girmediği için,soy bir metal girmediği için,soy bir metal 
olan ve nesiller boyu hiç olan ve nesiller boyu hiç 
bozulmadan kalabilen altın bozulmadan kalabilen altın 
metali, mücevher ve takı metali, mücevher ve takı 
üretiminde en gözde malzeme üretiminde en gözde malzeme 
olarak hep en başta yer aldı. olarak hep en başta yer aldı. 

Bu nedenle altın metali, Bu nedenle altın metali, 
uzun yıllar boyunca uzun yıllar boyunca 
katalizör hazırlama katalizör hazırlama 

reçetelerinin hep dışında reçetelerinin hep dışında 
tutuldu. tutuldu. 



    
Bu nanoteknoloji 
çalışmalarına göre , 
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 altın 
atomunun bir araya 
gelmesiyle oluşan 
makroskopik 
miktarlardaki altın, 
kimyasal olarak soy 
özellikler 
göstermesine rağmen; 
sadece birkaç bin 
(veya daha az sayıda) 
altın atomu içeren 
altın nano parçacıkları, 
beklenmedik bir 
şekilde yüksek 
katalitik aktivite 
göstermekte. 

Ancak, geçtiğimiz bir kaç yıl içinde 
yapılan, çığır açıcı nitelikteki 

nanoteknoloji çalışmaları, altının 
kimyasal talihini, geri dönüş 

olmaksızın değiştirdi.





Bu özellik parçacıkların inanılmaz Bu özellik parçacıkların inanılmaz 
katalitik aktivitelerinin altında katalitik aktivitelerinin altında 

yatan temel nedenleri yatan temel nedenleri 
oluşturmaktadır. oluşturmaktadır. 

Maddenin parçacık boyutlarına bağlı olarak, ilginç 
kuantum mekaniksel özelliklerinin baskın bir şekilde 
gözlemlenmesine izin veren,bu nano parçacıkların sıra 
dışı yüzey özellikleridir.



  nanoparçacık olarak hazırlandığında, parçacık boyutuna bağlı 
olarak, yarı iletken ve hatta elektriksel olarak yalıtkan bir yapı 

bile sergileyebilmekteydi! 

     Altın nano parçacıklarının sıra dışı yüzey özellikleri ve 
yüzey yapıları arasındaki ilişkilere yönelik en çarpıcı 

çalışmalardan birine göre , makroskopik yapıda metalik özellik 
gösteren (yani yüksek elektrik iletkenliği olan) altın;



Kokainin kısa sürede altın 
katalizör yardımıyla bulunması

    Çin ve Singapur bilim 
adamları çok az miktardaki 
kokaini bile algılayan bir 
yöntem geliştirdiler. Bu 
yöntemi uygulamak için altın 
nanoparçacıklara ve kısa DNA 
moleküllerine (aptamer) 
ihtiyaç oluyor.

     Aptamerler seçici 
davranarak daha önceden 
belirlenmiş bir moleküle 
sıkıca bağlanabiliyorlar. Bu 
yöntemde bu molekül kokain 
oluyor.



Yöntemin işleyişi



   Ortamda kokain yoksa, aptamerler iki ayrı 
DNA zinciri şeklinde duruyor. Ortama 
kokain girdiği an iki zincir birbirine 
bağlanıyor ve sübstratımız birkaç dakika 
içinde pembe renkten mavi renge dönüyor.

Farklı konsantrasyonlardaki renk değişimi



    Karbon nanotüpten yapılmış 
küçük sensör [5 YKr'un üzerine 
500 tane sığıyor] milyarda bir 
konsantrasyondaki gazları fark 
edebiliyor. Ayrıca fark edeceği 
gaz çeşidi yarım dakika içinde 
değiştirilebiliyor. 

     Nanosensörler özellikle gaz 
kromotograflarında kullanılmak 
isteniyor.Normal gaz 
kromotograflarında olduğu gibi 
değişik kimyasallar boru içinden 
farklı hızlarda geçiyorlar; 
kimyasal ve fiziksel özelliklerine 
göre borudan farklı zamanlarda 
çıkıyorlar.

     Kromotografın sonuçları 
nanotüp sensöre veriliyor. Karbon 
nanotüplerin iletkenlikleri 
emdikleri gazın miktarına göre 
değişiyor. İletkenlikteki değişimi 
ölçerek, gazlar ayırt ediliyor.

Daha Hızlı ve Daha Akıllı Nanosensörler: 



 Brown Üniversitesi 
nanoteknoloji uzmanı 
Thomas Webster kıkırdak 
hücrelerini kendisine 
çeken karbon nanotüpten 
yapılmış bir yüzey 
üreterek kıkırdakları 
yenileyebildi. 

 Araştırmacılar karbon 
nanotüplerin kıkırdak 
hücrelerini kendisine 
çektiğini fark etmişler. 
Karbon nanotüplerin 
yüzeyi biraz engebeli 
olduğunu için, doku 
yüzeyini andırıyor ve 
hücreler nanotüp yüzeyini 
üremek için uygun bir 
ortam olarak görüyor. 

Karbon Nanotüpler Kıkırdak Yenilenmesinde 
Kullanılıyor



 Daha önce tenis raketi, beyzbol sopası gibi ürünlerde kullanılan 
karbon nanotüpler, bu sefer ayakkabı altlığında kullanılmış oldu. 
Bu altlık daha ince ve kuvvetli olduğu için sporcular kendilerini 
daha kararlı ve rahat hissedecekler, ayrıca enerji kaybını en aza 
indirecekler. 

 Karbon nanotüplerin mekanik ve kimyasal bağları altlığın ömrünü 
ve bütünlüğünü artırıyor.Ayrıca altlık çok esnek ve şimdiye 
kadar üretilenlerin en hafifi !

Karbon Nanotüpler Bu Sefer de Ayakkabı 
Altlığında



 Günümüzde birçok bilim adamı 
yapay fotosentez konusu 
üzerine çalışıyor. 

 Fotosentez olayında verici 
molekülün görevi ışığı emip, 
ortama birçok elektron 
salmak; alıcı molekülün görevi 
ise verici molekül tarafından 
yayılan elektronları 
yakalamaktır. 

  Bir karbon nanotüp, içinde 
bulunan her 32 karbon atomu 
başına 1 elektron alabilmekte. 
Yani kısa bir nanotüp bile 
yapay fotosentezde alıcı 
molekül görevi görebilir.
Fakat şu an ışık emdikten 
sonra, çok sayıda elektron 
salan küçük bir molekül yok.

 

Yapay Fotosenteze Bir Adım Daha 
Yaklaşıldı !



 Araştırmalar, küre biçimli özel 
karbon nanoparçacıkların, insan 
bağışıklık sisteminde alerji cevabının 
ortaya çıkmasına neden olan 
metabolik yolu engelleme özelliğinde 
olduğunu ortaya çıkardı. 

 Boyutları 1-10 nanometre arasında 
değişen ve 60 karbon atomu taşıyan 
bu küreciklerin serbest radikalleri 
nötralize etmek ve sinir hücrelerini 
korumak gibi tıbbi özellikleri olduğu 
biliniyordu.

  Nano kürelerin yapısını biyolojik 
sistemler için toksik özellik 
göstermeyecek şekilde değiştiren 
araştırmacılar, küreleri “mast 
hücreleri” adı verilen bağışıklık 
sistemi hücreleriyle birleştirdiler. 

 Deneylerin sonucunda, polen gibi 
belirli alerji yapıcı maddelere maruz 
bırakılan mast hücrelerinin, nano 
kürelerin varlığında 50 kat daha az 
histamin salgıladıkları görüldü. Nano 
kürelerin saman nezlesi, astım ve 
multipl skleroz gibi hastalıklara karşı 
kullanım olasılığı da araştırılacak.

Alerjilere Karşı Nanoküreler 



• Robot teknolojisinin gelişmesiyle, robot ellerin şekli ve hareketleri de gün 
geçtikçe gerçeğe daha yakın oluyor. Fakat mekanik ve elektronik parçaların 
üzerini kaplayan yapay deri, hala sadece bir kılıf görevi görüyor.

• Yapay deri, karbon nanotüplerin kullanımıyla ısıyı, basıncı ya da elektriği ölçecek 
algılayıcılar olarak tasarlanabiliyor. Ayrıca nanotüpleri oluşturan karbon da 
biyolojik olarak insan dokularıyla uyumlu. Böylece bağışıklık sistemi, bu maddeyi 
yabancı bir madde olarak algılamıyor. Bu sayede, ileride alıcılardan gelen sinyaller 
insanın sinir sistemine iletilebilecek.

• Araştırmacılar, karbon nanotüpleri kullanarak güneş enerjisinden ya da vücut 
ısısından, algılayıcıları besleyecek enerjiyi de elde etmeye çalışıyorlar.

Isı ve Basıncı Algılayabilen Yapay Deri 



• Işık toplayabilen karbon nano tüpler, karbonla yapılan nano tüplerin taşıma 
(space elevator [uzay asansörü]) özelliğinden sonra farklı bir alanda da 
kullanılabileceği görüldü.

• Üretilen bu nano tüpler şu an için ışığı algılamakla kalıyor ancak üzerindeki 
çalışmalar bu ışığın depolanması , bilgi transferinde kullanılması gibi 
alanlarda devam ediyor. Böylece elektrik üretimi ve medya yayınları da 
yapılacak. 

Işık Kapan Anten



 MIT'deki 
araştırmacıların 
geliştirdikleri 
nanosolucanlar, fare 
bağışıklık sistemine 
takılmadan kanın içinde 
gezebiliyor ve 
tümörleri bulabiliyor.

 Geleneksel yollarla bu 
tümörlerin bulunması 
çok zor. Solucanlar 
hastalıklı bölgeye 
yüksek yoğunlukta ilaç 
taşıyabiliyorlar ve bu 
sayede vücudun sağlıklı 
kısmı zarar görmüyor.

Tümör Teşhisinde Yeni Yöntem : 
Nanosolucanlar



  Nanoparçacıklar 
kullanılarak 

üretilen 
çoraplar ayak 

kokusunun 
üstesinden 

gelecek.

Ayak Kokusuna Nanoteknolojik Çözüm

NanoHorizons adlı nanoteknoloji şirketi, nanopartiküllerin 
tekstilde kullanılan polimer maddesiyle birlikte işlenebilmesine 

olanak veren bir yöntem geliştirdi. Yeni teknoloji sayesinde 
altın ve gümüş gibi koku sebebi bakteryel oluşumları 

önleyebilecek metaller tekstil ürünlerine entegre edilebilecek.



 Son yıllarda bilim 
insanları tek tek 
molekülleri ve küçük 
kimyasal grupları 
transistora ve 
standart çiplere 
dönüştürerek daha da 
küçük sistemler 
geliştirmeye 
çalıştılar. 

 Bugünkü en gelişmiş 
bilgisayar çipleri, bir 
posta pulu 
büyüklüğünde üzerine 
40 milyon kadar 
transistor 
yerleştirilebiliyor.

 Nanoelektroniğe koşar adım



Nanoteknolojiyle ilgili ilgimizi çekenlerNanoteknolojiyle ilgili ilgimizi çekenler

Nano Today: An Nano Today: An 
International Rapid International Rapid 

Reviews Journal Reviews Journal 
dergisi birinci yılının dergisi birinci yılının 
şerefine 2009'daki şerefine 2009'daki 
ilk sayısının kapağı ilk sayısının kapağı 
için bir nanoresim için bir nanoresim 

yarışması düzenlendi. yarışması düzenlendi. 
İşte bu yarışmanın İşte bu yarışmanın 

sonuçlarından birkaçısonuçlarından birkaçı

Lambda harfi: Titanyum sübstratların hidroksiapatit nanotozları ile kaplandıktan Lambda harfi: Titanyum sübstratların hidroksiapatit nanotozları ile kaplandıktan 
sonra atmosfer havası ile sinterlenmiş hali. sonra atmosfer havası ile sinterlenmiş hali. 

(Önder Albayrak, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye)(Önder Albayrak, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye)



Burada çam ağacı dalı gibi görünenler, PbS nanotelleriBurada çam ağacı dalı gibi görünenler, PbS nanotelleri
(Matthew J. Bierman, Wisconsin-Madison Üniversitesi, ABD)(Matthew J. Bierman, Wisconsin-Madison Üniversitesi, ABD)



Si/Cr katmanından kendiliğinden oluşmuş halkalarSi/Cr katmanından kendiliğinden oluşmuş halkalar
(Li Zhang, Lixin Dong and Bradley J. Nelson, ETH Zürih, İsviçre)(Li Zhang, Lixin Dong and Bradley J. Nelson, ETH Zürih, İsviçre)



Polifenilasetilen (PPA)Polifenilasetilen (PPA)
( Maria Vittoria Russo, Roma Üniversitesi, Sapienza, İtalya)( Maria Vittoria Russo, Roma Üniversitesi, Sapienza, İtalya)



ZnO filminin Taramalı Tünelleme Mikroskobu görüntüsüZnO filminin Taramalı Tünelleme Mikroskobu görüntüsü
(Michael Kokotov (Prof. Gary Hodes grubu), Weizmann Bilim (Michael Kokotov (Prof. Gary Hodes grubu), Weizmann Bilim 

Enstitüsü, İsrail)Enstitüsü, İsrail)



Çin Tablosu
Bir Taramalı Tünelleme Mikrospu resmi. ZnO 
nanoiğnesi ile renklendirilmiş. Nanoiğneler bir Çin 
tablosundaki güzel dağlar gibi gözüküyor.

http://www.nanowerk.com/news/id5218_2.jpg


Big Bang
Tek bir Au(001) kristalinin Atomik Kuvvet 
Mikroskopu görüntüsü.



• Ayçiçeği Tarlası
Amorf SiOx nanotelleri kendiliğinden değişik şekiller oluşturabiliyorlar. 
Resimde de bu şekillerden birini görüyoruz. Nanoteller bu sefer bir 
ayçiçek şeklini almış. Nanotellerin yoğun olarak biriktiği yerler çiçeklerin 
ortasını; seyrek biriktiği yerler ise sarı yapraklarını oluşturmuş.
Bu da bir Taramalı Tünelleme Elektron Mikroskobu resmi. Normalde 
siyah beyaz olan resim, yazılım kullanılarak renklendirilmiş.
 Nanoteller silikon ve oksijenin reaksiyonu sonucu oluşmuş. Nanotellerin 
uzunluğu yaklaşık birkaç mikrometre, çapları ise yaklaşık 10 nm.



• Peyzaj Tablosu
Bu ise ince organik film dizinin fotoğrafı. Bu ince 
filmin bazı kısımları çite, dağlara, şafak vaktindeki 
güneşe, göle benzemiş.



Cehennem
• Görüntü geçirimli Elektron Mikroskobu 

ile elde edilmiş. Resimdekiler NiTi 
mikrodirekleri.



NanobamalarNanobamalar
       Michigan Üniversitesi makine mühendisi Michigan Üniversitesi makine mühendisi John HartJohn Hart 150 milyon  150 milyon 

karbon nanotüpten 0.5 mm büyüklüğünde Obama yüzü oluşturdu. karbon nanotüpten 0.5 mm büyüklüğünde Obama yüzü oluşturdu. 
       150 milyon sayısının hikmeti ise, Hart'ın ABD Başkan 150 milyon sayısının hikmeti ise, Hart'ın ABD Başkan 

seçimlerinde yaklaşık 150 milyon kişinin oy kullandığını düşünmesi. seçimlerinde yaklaşık 150 milyon kişinin oy kullandığını düşünmesi. 



İşte İşte 
nanobamanınnanobamanın  
hazırlanışı:hazırlanışı:



Karbon Nanotüpler Sağlığa Zararlı Karbon Nanotüpler Sağlığa Zararlı 
Olabilir mi ?!! Olabilir mi ?!! 

    Nanoteknolojide büyük öneme sahip olan karbon Nanoteknolojide büyük öneme sahip olan karbon 
nanotüplerin, sağlamlıkları ve geniş kullanım nanotüplerin, sağlamlıkları ve geniş kullanım 
alanları sayesinde yakın gelecekte sanayide ve alanları sayesinde yakın gelecekte sanayide ve 
sağlık alanında büyük öneme sahip bir materyal sağlık alanında büyük öneme sahip bir materyal 
olacağı düşünülüyor.olacağı düşünülüyor.

     Ancak laboratuarda yapılan bazı araştırmalar Ancak laboratuarda yapılan bazı araştırmalar 
karbon nanotüplerin bazı çeşitlerinin canlı sağlığı karbon nanotüplerin bazı çeşitlerinin canlı sağlığı 
üzerinde, asbeste benzer kötü etkileri üzerinde, asbeste benzer kötü etkileri 
olabileceğini ortaya çıkardı.olabileceğini ortaya çıkardı.

     Fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu Fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu 
hayvanların karın bölgelerine değişik uzunluklarda hayvanların karın bölgelerine değişik uzunluklarda 
nanotüpler enjekte edildi. Uzun nanotüplerle nanotüpler enjekte edildi. Uzun nanotüplerle 
yapılan deneylerde, farelerde asbestin etkilerine yapılan deneylerde, farelerde asbestin etkilerine 
benzer olarak iltihap ve lezyonlar görüldü. Daha benzer olarak iltihap ve lezyonlar görüldü. Daha 
kısa nanotüplerdeyse bu etkilere rastlanmadı.kısa nanotüplerdeyse bu etkilere rastlanmadı.



    Karbon nanotüplerin kullanımı gelecekte çok Karbon nanotüplerin kullanımı gelecekte çok 
yaygın olabilir. Arabaların yüzde seksen daha yaygın olabilir. Arabaların yüzde seksen daha 
hafif ve aynı sağlamlıkta üretilmesini hafif ve aynı sağlamlıkta üretilmesini 
sağlayabilecek karbon nanotüp teknolojisi, kolay sağlayabilecek karbon nanotüp teknolojisi, kolay 
kolay vazgeçilemeyecek kadar önemli bir kolay vazgeçilemeyecek kadar önemli bir 
teknoloji. teknoloji. 

  Araştırmacılar canlılar üzerindeki deneylerin Araştırmacılar canlılar üzerindeki deneylerin 
henüz yeterli olmadığını kabul ediyorlar. henüz yeterli olmadığını kabul ediyorlar. 
Ancak oluşabilecek bir sağlık riski de göz ardı Ancak oluşabilecek bir sağlık riski de göz ardı 
edilemeyecek kadar önemli.edilemeyecek kadar önemli.



    Laboratuarda nanotüpleri soluma yoluyla alan 
farelerdeyse ilk bir hafta içinde iltihaplanma oluştuysa da 
bir ya da iki ay içerisinde bu belirtiler ortadan kaybolmuş. 

    İnsanların da karbon nanotüplere en çok soluma yoluyla 
maruz kalabileceği düşünülürse bu sonuçlar umut vaat 
edici.

  Asbestin sebep 
olduğu bir tür 
kanser olan 
mezotelyomanın 
insanlarda görülmesi 
30 – 40 yıl alabiliyor.



Nanoteknolojinin küresel ısınma Nanoteknolojinin küresel ısınma 
ile ilişkisiile ilişkisi

    Nanoteknolojik çalışmaların küresel Nanoteknolojik çalışmaların küresel 
ısınmaya şu anda bilinen bir katkısı yok.ısınmaya şu anda bilinen bir katkısı yok.

        Ancak bazı nanoteknolojik çalışmalar Ancak bazı nanoteknolojik çalışmalar 
küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması 

yönünde.yönünde.
    Bu çalışmalara bir örnek verecek olursak :Bu çalışmalara bir örnek verecek olursak :



Bilkent Üniversitesi Fizik Bilkent Üniversitesi Fizik 
Bölümü ve Elektrik Elektronik Bölümü ve Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü öğretim Mühendisliği Bölümü öğretim 

üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan 
Demir ve öğrencileri Demir ve öğrencileri 

nanoteknolojiyle üretilen nanoteknolojiyle üretilen 
nanokristalli 'nanokristalli 'LEDLED'leri ('leri (Işık Işık 
Yayan Diyot-Light Emitting Yayan Diyot-Light Emitting 
DiodeDiode), ısıyı ışığa dönüştüren ), ısıyı ışığa dönüştüren 

normal ampulün aksine, elektrik normal ampulün aksine, elektrik 
enerjisini direkt ışığa çeviriyor. enerjisini direkt ışığa çeviriyor. 

Bilkent Üniversitesi'nden 
araştırmacılar, 

geliştirdikleri ayarlanabilir 
beyaz ışık teknolojisiyle, 
klasik ampulleri değişime 

uğrattı. 

Yüzde 90 oranında enerji 
tasarrufu sağlayan LED 
bazlı ışık kaynakları küresel 
ısınma sorununa alternatif 
çözüm getirmeye aday. 



  Çok uzun yıllar Çok uzun yıllar 
kullanılabilen LED'ler kullanılabilen LED'ler 
evimizdeki ampul ve evimizdeki ampul ve 
floresanların yerine floresanların yerine 
geçecek. geçecek. 

     LED'ler elektrik LED'ler elektrik 
enerjisini 1'e 10 enerjisini 1'e 10 
oranında az oranında az 
kullanıyor. kullanıyor. 

     Bir LED'i günde 12 Bir LED'i günde 12 
saatten 23 yıl saatten 23 yıl 
kullanabilmemiz mümkün. kullanabilmemiz mümkün. 
Bu da insanın, ömründe Bu da insanın, ömründe 
sadece dört defa ışık sadece dört defa ışık 
kaynağını yenileyeceği kaynağını yenileyeceği 
anlamına geliyor.anlamına geliyor.  



    Şu an dünyada enerjinin yüzde 20'si Şu an dünyada enerjinin yüzde 20'si 
aydınlatmada kullanılıyor. aydınlatmada kullanılıyor. 

       LED bazlı ışık kaynağıyla bu miktarı yüzde LED bazlı ışık kaynağıyla bu miktarı yüzde 
50 azaltmak mümkün. 50 azaltmak mümkün. 



       Dünyada yaklaşık 2 milyar insansa elektriğe Dünyada yaklaşık 2 milyar insansa elektriğe 
ulaşamıyor ya da evlerinde bile güvensiz, ulaşamıyor ya da evlerinde bile güvensiz, 
sağlıksız, ışık kalitesi çok düşük gaz bazlı sağlıksız, ışık kalitesi çok düşük gaz bazlı 
aydınlatma sistemlerini kullanıyor. aydınlatma sistemlerini kullanıyor. 

       Elektrik gereksinimi çok az olan LED bazlı Elektrik gereksinimi çok az olan LED bazlı 
beyaz ışık kullanımıyla bu sorunlar azalabilir.beyaz ışık kullanımıyla bu sorunlar azalabilir.



              LED bazlı ışık kaynaklarıyla küresel LED bazlı ışık kaynaklarıyla küresel 
ısınmaya yol açan karbon emisyonunun ısınmaya yol açan karbon emisyonunun 
300 milyon ton azaltılabileceği 300 milyon ton azaltılabileceği 
düşünülüyor, beş yıl içinde otomobil düşünülüyor, beş yıl içinde otomobil 
farlarının da LED bazlı ışık farlarının da LED bazlı ışık 
kaynaklarına yönelmesini bekleniyor.kaynaklarına yönelmesini bekleniyor.



BAZI ÜLKELERDE NANO-TEKNOLOJİYE 
YÖNELİK

ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR

Rusya:

 Boyutları atom ve moleküllerle karşılaştırılabilecek 
ölçüde elektronik

devrelerin yapımı.
 Bir molekül büyüklüğünde nanoaletlerin, nano robotların 

geliştirilmesi
 Tuğla ve briket örerek bir binanın yapımına benzer 

şekilde atom ve
molekülleri tek, tek yakalayarak çeşitli maddelerin 

sentezlenmesi.



ABD:
Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen çalışmalar,
 nano yapılı malzemeler,
 moleküler elektronik,
  nanoparçalar,
  biosensörler ve bioenformatik,
  quantum bilgisayarlar, ölçüm ve standart 

geliştirme çalışmaları,
  nano ölçekte teori, modelleme ve simulasyon,
  nano robotlar gibi alanlarda yoğunlaşmıştır.
  Bu çalışmalar Ticaret Departmanı (DOC), 

Savunma Departmanı (DOD), Enerji Departmanı 
(DOE), Ulaşım Departmanı (DOT), NASA, Ulusal 
Sağlık Enstitüsü (NIH) ve Ulusal Bilim Kurumu 
(NSF) gibi kurumlar tarafından desteklenmektedir



Polonya:
 Nanokristal tozlar
 Metallerden nano maddeler ve nano maddelerin 

elektronikte kullanılması
 Yumuşak, manyetik nano maddeler
 Şarj edilebilir Lityum pil ve akü üretimi için seramik 

nanomaddeler sentezi
Çek Cumhuriyeti:
 • Nanokompozitler ve magnezyum alaşımları
 • Nano kristal tozlar
 • İnce tabaka ve metal kaplama
 • Nano kaplama yüzeyler ve yarı iletken nano yapılar
 • Nanotüp üretimi
 • Süper manyetik toz nanoparçacıklar



KORE:
 Kore Makine ve Malzeme Enstitüsü nanomekatronik, ileri
  derecede hassas işleme sistemleri (10 nanometre 

hassasiyetinde), yeni işlevlere yönelik nanomalzemeler ve 
akıllı malzemeler

 Kore Sanayi Teknoloji Enstitüsü de yine, nanoölçekte,ileri
  derecede hassas işleme teknolojisi, nano-şekillendirme
  teknolojisi, nano-yüzey işlemleri teknolojisi ve kristal
  yapıda olmayan nanomalzemeler için teknoloji gelşitirme
  Kore Elektronik Teknolojisi Enstitüsü ise nanomekatronik, 

nanoölçekte kuvantum aygıtlar, nano-biyoteknoloji, 
nanoteknoloji tabanlı enformasyon ve enerji depolama 
üzerinde çalışıyor.



TÜRKİYE’DE NANOTEKNOLOJİ
 Türkiye’de nanoteknoloji araştırmalarının çoğu kuramsal 

ve bireysel düzeydedir. 
 Avrupa Birliğinin 6. Çerçeve Programı sayesinde 

nanoteknoloji araştırmaları yeniden yapılanma ve ivme 
kazanmış bulunmaktadır.

 TÜBİTAK tarafından hazırlanan Vizyon 2023 Programı’na 
öncelikli alanlardan biri olarak alınmış bulunmaktadır.

 Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Projesi nanoteknolojiyi 
geliştirmek ve uzman yetiştirmek amacıyla 
hazırlanmıştır. 

 Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Projesi Bilkent “Ulusal 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi” tarafından 
yürütülmektedir.



   DÜNYANIN EN KÜÇÜK TÜRK BAYRAĞI 



NANOTEKNOLOJİ HAYATI NASIL  
DEĞİŞTİRECEK?

Herkes kendi bilgisayarına temel 
tüketim maddelerini üretmesi için 
emir verebilecek.        

Evin bir köşesinde çalışan nanobotlar 
istediğimiz malzemeyi, çevrede 
serbestçe dolaşmakta olan atomları 
toplatıp, işleyerek üretebilecekler.

Yazılım tasarımları haricindeki 
üretim süreçlerinde insan emeğine 
duyulan ihtiyaç minimuma inecek.



 Arabanız değişik ihtiyaçlar için şekil 
değiştirebilecek.

 Her çeşit tüketim maddesini üreten 
madde faksı cihazınız olacak.

 Tabağınız, elbiseleriniz, eviniz kendi 
kendini temizleyebilecek.

 Nüfuz edilemez bir bağışıklık 
sistemimiz olacak aids, ebola, nezle 
virüsleri etki edemeyecek.

 Avrupa’dan ABD’ye 15 dakikada MARSA 
1 haftada gidebileceksiniz.



Medikal Nanoteknoloji alanında 
sanal olarak hastalıkların önüne 
geçilecek, moleküler seviyede 
hücreleriniz tamir edilecek ve 
yaşlanma yavaşlatılacak

50 yaşındayken kendinizi 25 
yaşında hissedeceksiniz

  Bir süper bilgisayar tarafından 
kontrol edilen ve vücudumuzun 
yapay bağışıklık sistemini 
oluşturacak nanobot ordularının 
üretilmesi



 Etrafınızdaki eşyalar süper 
dayanıklı elmaslardan imal 
edilecekler; sınırsız hesaplama ve 
işlem gücüne sahip olacaklar ve 
hareket eden parçaları sadece 
birkaç atom genişliğinde olacak.

 Dünyayı kirleten sanayiler 
geçmişte kalacak, çevre 
kirlenmesinin önüne geçilecek, 
mevcut kirlenmiş kaynaklar 
otomatik olarak temizlenecek ve 
gerçekten "yeşil" bir dünyaya 
sahip olacağız



 Mesela uçabilen nanobotlar, 
delinen ozon tabakasını tamir 
etmeye programlanabilirler. 

 Temiz su kaynaklarını kirleten 
maddeler ayrıştırılabilir, denize 
dökülen petrol çözülebilir. 
Dahası, atomik seviyede üretim 
yapılacağından çevreye 
verilecek zarar minimum olacak.

  Kendi kendini inşa eden çevreci 
yeşil evler insanları tabiata geri 
döndürebilir. 



 Soyu tükenmiş bazı hayvan ve 
bitki türleri tekrar 
türetilebilecek. 

 Artık ne yağmur ormanları yok 
edilecek, ne de fabrika 
bacalarından çıkan zehirli 
gazlardan endişe etmemize 
gerek kalacak. 

 Moleküler gıda sentezi ile 
kıtlık ve açlık eski çağda 
kalacak.



KAYNAKLAR:

  http://www.nanoturk.com/
  http://www.biltek.tubitak.gov.tr/
  http://meslekler.blogspot.com/2007/11/meslek-tantm-kimya-ve-ileme.html
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Nanoteknoloji
  http://www.makineihtisas.com/detay.asp?y=393
 http://

www.fen.bilkent.edu.tr/~msn/Docs/R_OD.pdf 
 http://www.medikalteknoloji.com/forum-t5192-

last.html

http://www.nanoturk.com/
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/
http://meslekler.blogspot.com/2007/11/meslek-tantm-kimya-ve-ileme.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nanoteknoloji
http://www.makineihtisas.com/detay.asp?y=393
http://www.fen.bilkent.edu.tr/~msn/Docs/R_OD.pdf


ÖRÜMCEK AĞI
Öğretim Kurumlarında Kullanılabilir 

Olma

Yeni Bilgi Verici 
Olma

Sunuma Uygun 
Olma

Görselleştirerek 
Öğretici Olma

Yeni Bilgi 
Edinmeye 

Teşvik Edici 
Olma

Güdüleyici 
Olma

Bağlantı Kurmaya 
Yatkın Olma

Model Oluşumuna 
Uygun Olma



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER

HAZI RLAYANLAR:
NAZAN KUNDUZ

ARDA ÖZBEN
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