
ÇEVRECĐ PLASTĐKLER 
NELERDĐR?



KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ
Yaşantımızın hemen her safhasında 

çeşitli nedenlerle kullandığımız 
plastikler bir anlamda polimerlerdir.

Plastikler,çok sayıda monomerin Plastikler,çok sayıda monomerin 
birbirine bağlanarak büyük moleküllere 
dönüşmesiyle oluşurlar. Gerçekleşen bu 
tepkimelere de polimerleşme denir.



GÜNLÜK HAYATLA ĐLĐŞKĐSĐ
Günlük hayatta kullandığımız plastiklerden termoplastikler geri dönüşebilen 

plastiklerdir. POLĐKARBONATTAN  oluşan CD ve gıda ambalajları ve 
POLĐSTĐRENDEN oluşan yoğurt ve margarin kaplarının  geri dönüşümü olan 
bir termoplastiktir.Termoplastikler; ,ısıtma ve soğutma işlemlerinde kimyasal 
değişikliğe uğramayan sadece fiziksel değişikliğe uğrayan plastik türleridir. 

Geri dönüşebilen termoplastikler, geri dönüşümleri sonucu farklı alanlarda 
da kullanılabilir.Örneğin; geri dönüştürülmüş polietilenden deterjan 
şişeleri,çöp kutuları vb. ürünler elde edilebilir. Geri   dönüştürülmüş şişeleri,çöp kutuları vb. ürünler elde edilebilir. Geri   dönüştürülmüş 
polipropilenden; sentetik tabanlı çeşitli oyuncak ve kırtasiye malzemeleri 
üretilir. Geri dönüştürülmüş polietilentetraftalattan sentetik elyaf ve dolgu 
malzemesi üretilir.

Geri dönüşüm , geleceğe ve ekonomiye bir yatırım olduğunu, geri 
dönüşüm ile atık miktarı azaldığını, enerji tasarrufu sağlandığını ve doğal 
kaynaklarımızın korunduğunu okullarda öğrencilere anlatmak bu konunun 
önemini gösteriyor.



DENEYSEL UYGULAMALAR

• DENEY 1:POLĐMER JEL YAPIMI

AMAÇ:Polivinilalkol çözeltisine boraks çözeltisi ekleyerek 
polimer jel  elde etmek.

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER:
• 100ml beher• 100ml beher
• 100ml mezür
• Gıda boyası veya petri kabı

KĐMYASAL MALZEMELER:
• Polivinilalkol
• Boraks çözeltisi



DENEYĐN YAPILIŞI:

• 100ml bir beher içine 40 
ml polivinilalkol çözeltisi 
konur.Đstenirse bir damla 
gıda boyası katılabilir.gıda boyası katılabilir.

• 10 ml boraks çözeltisi 
ölçülür ve polivinilalkol 
çözeltisi içerisine eklenir. 
Jel oluşuncaya kadar çok 
iyi karıştırınız.



Oluşan jeli kaptan 
çıkarınız.Bütün maddeler 
iyice karışıncaya kadar el 
ile yavaş yavaş yoğurunuz.

Elinizde jeli yuvarlarken Elinizde jeli yuvarlarken 
hava kabarcıkları oluşumunu 
engellemek için karışımı 
yavaşça üfleyiniz. 



SONUÇ
Polivinilalkol, vinil alkol çözeltisinden oluşan bir katılma 

polimeridir.Polivinilalkol çözeltisine boraks çözeltisi eklenerek polimer 
jel elde edilir.

Polimerler, su içerisinde ana polimer zincirine katılan hidroksil 
gruplarından dolayı suda çözünür.- OH grupları su molekülleri ile 
hidrojen bağı yaparlar. 

Öğrencilerin, polimerlerin monomerlerden nasıl oluştuğunu ve 
aşağıdaki dengenin varoluşunu anlaması bu deneyi anlamaları için faydalı 
olacaktır. 

B(OH) - iyonlarının polimer zincirlerinde aşağıda gösterildiği gibi B(OH)4
- iyonlarının polimer zincirlerinde aşağıda gösterildiği gibi 

çapraz bağlayıcı fonksiyondur. 
B(OH)3 + 2 H2O ↔ B(OH)4

- + H3O+



DENEY 2:NAYLON OLUŞUMU

AMAÇ: Hegzandiyoik asit ile 1,6 diamino hekzan 
monomerlerinden oluşan bir polimer olan naylon
elde etmek.

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER:KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER:
• 250 ml ‘lik Beher
• Baget

KĐMYASAL MALZEMELER:
• Hegzandiyoik asit
• 1,6 diamino hekzan



DENEYĐN YAPILIŞI

• 250 ml’lik bir behere hekzandiyoik asidin 
helzandaki çözeltisi konur.

• Üzerinede 1,6 diaminohekzanın sudaki 
çözeltisi eklenir.çözeltisi eklenir.

• Hekzan suda çözünmediğinden ,iki çözelti 
birbirine karışmaz .Naylon ,iki çözeltinin 
birbirine temas ettiği yerde oluşur.

• Şekilde görüldüğü gibi bagetle uzun bir iplik 
halinde çekilir.



SONUÇ

Naylon,iki organik 
monomerden oluşan
bir polimerdir.Naylonun 
burada gösterilen türü,
hekzandiyoik asit ve hekzandiyoik asit ve 
1,6diaminohekzan 
monomerlerinin 
polimerleşmesi yoluyla 
elde edilir.



NAYLON OLUŞUMU



TEPKĐMENĐN MOLEKÜL MODELĐ

Đki monomerin birer 
molekülü bir araya 
geldiğinde bir birim
naylon oluşur.Oluşan bu 
bir birimin iki ucu 
yeniden monomerlerle yeniden monomerlerle 
tepkimeye girer ve 
böylece devam ederek 
naylon polimeri oluşur. 
Bir naylon molekülü, bu
birimlerin yüzlercesini 
içerebilir. 



DENEY 3:CD’LERĐN GERĐ DÖNÜŞÜMÜ
AMAÇ: Kullanılmış CD’lerdeki plastiğin geri kazanımı ve farklı 
alanlarda kullanılır hale dönüştürülmesi.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Kullanılmış CD
• Porselen kapsül
• Đspirto ocağı
• Üç ayak ve amyant tel• Üç ayak ve amyant tel
• Alüminyum tel 
• Pens

KULLANILAN KĐMYASALLAR:
• Derişik HCl
• Derişik HNO3



DENEYĐN YAPILIŞI:

CD porselen bir 
kapsüle konur ve üzerine 
50 ml. derişik nitrik asit 
eklenir. 1-2 dakika 
içerisinde CD’nin 
üzerindeki vernik ve üzerindeki vernik ve 
boyalı kısım çözünür. Alt 
kısımda bulunan 
Alüminyum tabaka ise 
derişik nitrik asitte 
çözünmeden kalır.



Bir pens yardımıyla 
CD kapsülden alınır ve 
içinde 50 ml derişik 
hidroklorik asit bulunan 
porselen kapsülün içine 
konulur. Bu asit konulur. Bu asit 
banyosuyla  CD 
üzerindeki alüminyum 
tabaka çözülür. Geriye 
şeffaf plastik disk 
kalır. Bu kısım da suyla 
yıkanır ve kurumaya 
bırakılır



Geriye kalan bu 
plastik kısım, şekil 
verilmiş alüminyum 
folyonun içine kırılarak 
konulur. Đspirto 
ocağında eritilir ve 
böylece şekil verilir. böylece şekil verilir. 
Eritme sırasında plastik 
maddenin içine çeşitli 
renk maddeleri de 
katılarak elde edilecek 
olan yeni plastik eşya 
renklendirilebilir 



SONUÇ

• CD ‘lerin geri dönüşümü sonucu polikarbonatlar
elde edilir. 

• Polikarbonat ;saydam, hafif, kimyasal özellikleri 
düşük geri dönüşümü çok olan termoplastiktir. 
Termoplastikler, ısıtıldıklarında yumuşayan Termoplastikler, ısıtıldıklarında yumuşayan 
soğutulduklarında katılaşan ; ısıtma ve soğutma 
işlemlerinde kimyasal değişikliğe uğramayan sadece 
fiziksel değişikliğe uğrayan plastik türleridir.

• Termoplastikler ,sinyal lambaları dahil otomotiv 
sanayinde , sokak ve trafik lambalarında , zehirsiz 
olduğu için gıda ambalajlarında,inşaat malzemele-
rinde fazlaca kullanılır.



DENEY 4:YOĞURT KAPLARININ GERĐ 
DÖNÜŞÜMÜ

AMAÇ: Polistirenden oluşan yoğurt kaplarının geri kazanımı.

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER:
• Bir tane 250 ml ve iki tane 500ml vidalıkapşişeleri
• Huni ve ona uygun süzgeç kağıdı
• 500ml tek boyunlu balon
• Termometre ile destilasyon köprüsü
• 250ml numune olarak piston• 250ml numune olarak piston
• Su hortumu 
• Yağ banyosu
• Isıtıcı
• Makas

KULLANILAN KĐMYASALLAR:
• toluen
• destile su
• polistirenden oluşan yoğurt kabı



DENEYĐN YAPILIŞI:

Yoğurt kaplarının küçük 
kesilmiş parçaları 100 ml 
toluen içine konulur.Daha 
sonra 1-2 saat polimer 
çözülür.Çözülmemiş renk çözülür.Çözülmemiş renk 
maddeleri filtre edilir.

Filtrat direk 500ml 
balonda kaynama taşı ile 
muamele edilir ve 200 ml 
suda dağıtılır.



Destilasyon köprüsüne 
konur ve yağ banyosu ile 
ısıtılan 85-90 oC arasında 
su/ toluen asotropu destile 
edilir.

Toluen sudan ayrılır. 
Karışımı temiz ayırmak için 
ayırma hunisi kullanılır.

Sulu faz vidalı kap 
şişelerinde  toplanır. Orada 
çözülmüş toluen  toplanır ve 
sıvı organik çöpler oluşur.



Kurutma gerekmiyorsa daha ileri ki 
deneyler için tekrar yararlanılır.  
Destilasyon balonunda ufalanmış 
polistren arta kalan suda yüzer. Su 
toplama kabında saklanır, beyaz toplama kabında saklanır, beyaz 
polistren havada veya kurutma 
dolaplarında 70 oC de kurutulur.



SONUÇ
• Yoğurt kaplarının geri dönüşümüyle bir polimer olan 

polistren elde edilir.

• Polistren, geri dönüşümü çok az olan 
termoplastiklerdir.termoplastiklerdir.

• Polistren, evlerden kaynaklanan ambalaj atıkları 
içerisinde en az rastlanan ambalaj türüdür.Yoğurt 
ve margarin kaplarında kullanılır.Geri dönüşümü yok 
denecek kadar azdır.



POLĐMERLER

Polimerler, makromoleküller adı verilen ve pek çok 
alt birimin yapı içerisinde tekrarlanmasıyla meydana 
gelen maddelerdir.  

Polimer sentezinde kullanılan alt birimlere Polimer sentezinde kullanılan alt birimlere 
monomerler ve monomerlerin birbirine bağlanma 
tepkimelerine POLĐMERLEŞME adı verilir. Örneğin, 
etilen çok bilinen bir polimer olan polietilenin elde 
edilmesinde kullanılan bir monomerdir.



POLĐMERLEŞME ÇEŞĐTLERĐ

1.KATILMA POLĐMERLERĐ:

Bir veya daha çok ikili bağ içeren 
monomerler (alkenler ve alkadienler) 
birbirlerine pi bağı açılımıyla belirli bir birbirlerine pi bağı açılımıyla belirli bir 
düzende katılırlar.Katılma polimerlerini 
oluşturan en küçük yapı etilendir ve 
polimeri polietilen diye isimlendirilir.



2.KONDENSASYON POLĐMERLERĐ

Bu tepkimeler monomer moleküller birleşirken su 
ve alkol gibi küçük moleküllerin moleküller arası 
ayrılmasıyla gerçekleşir.Bunlara çoğunlukla 
basamaklı büyüme polimerleri de denmektedir. 
Kondensasyon polimerleri içerisinde en önemlileri:Kondensasyon polimerleri içerisinde en önemlileri:

• Poliamitler
• Poliesterler
• Poliüretanlar
• Çağlayan polimerleri



POLĐMERLERĐN ÖZELLĐKLERĐ

Polimerler büyük moleküller olduğu 
için moleküller arasındaki Van der 
Waals çekim kuvvetleri de büyüktür. 
Dolayısıyla polimerlerin erime ve Dolayısıyla polimerlerin erime ve 
kaynama noktaları monomerlere göre 
oldukça yüksek olur.Bu nedenle 
polimerler daha sert ve sağlam,geniş 
kullanım alanlarına sahip,dayanıklı 
maddelerdir. 



Organik kimyanın 
çalışma alanının 
%80‘nini polimer 
kimyası oluşmaktadır. 
Polimer kimyası 
endüstride büyük çığır 
açmıştır.Naylon  
poşetlerden, plastik 
bardaklara,lastik 
eldivenlerden, araba 
bardaklara,lastik 
eldivenlerden, araba 
tekerlerine,teflon kaplı 
tencerelerden PVC 
yüzey kaplama 
maddelerine kadar 
günlük hayatımızın her 
anında polimer kaynaklı 
maddelerle karşılaşır 
ve kullanırız.



PLASTĐKLERĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ

Bir plastik de polimeri oluşturan ana gruplar plastik 
türüne göre değişik sayılarda olurlar. Ayrıca bu gruplar 
doğrusal, dallanmış veya çapraz bağlı bir yapı 
oluştururlar. Daha çok petrol, belirli ölçüde de kömür ve 
diğer kaynaklara dayalı olan plastik üretiminde tepkime 
yürüdükçe başlangıç maddelerinin özellikleri bir süreçte 
azar azar değişir, polimerleşme sona erince de başlangıç 
maddelerinden tamamen farklı yeni bir ürün oluşur. 
azar azar değişir, polimerleşme sona erince de başlangıç 
maddelerinden tamamen farklı yeni bir ürün oluşur. 
Örnek olarak etilen gazından katı plastik olan polietilenin 
eldesi verilebilir. 

Her plastik polimerinin başlangıç monomeri vardır. 
Belirli sayıda monomer bir tepkime ile polimer zincirini 
oluşturur. Polimeri oluşturan monomerler ana gruplar 
haline geçerken çift bağların açılması gibi bazı yapısal 
değişikliklere uğrarlar. 



PLASTĐKLERĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ

FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERĐ

Plastiğin görünümü onun biçimi , rengi 
saydamlığı , yüzeyinin parlak veya mat oluşu  
varsa yüzeysel üretim kusurları gibi 
özelliklerini belirler.özelliklerini belirler.

MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ

Aşınma dayanımı , uzama ,sertlik , çekme,   
basma dayanımı , darbe dayanımı , basınç 
dayanımı gibi özelliklerdir.



ELEKTRĐKSEL ÖZELLĐKLER

Özel bir amaçla üretilmedikçe plastiklerin hemen 
hemen hepsi yalıtkandır ve iyi bir dielektrik özelliğine 
( elektrik alan şiddeti azaltma yeteneği )sahiptir.

Özel amaçlar için plastiğin iletken olması 
istenebilir. Sıradan plastikler için bu amaca bileşimine 
metal tozları , grafit , karbon siyahı gibi maddeler metal tozları , grafit , karbon siyahı gibi maddeler 
katılarak ulaşılabilir.

Son zamanlarda üzerinde çalışılan “Poliasetilan “ ve 
benzeri plastiklerin dolgu maddesine gerek kalmadan 
iletken özelliğine sahip olduğu bilinmektedir , bu 
özelliği ile bakıra alternatif olabilir. 



ÇÖZÜNÜRLÜK

Fenol formaldehit ,,melamin  formaldehit, 
poliester gibi termoset plastiklerden kalıplanmış 
parçalarla PE (polietilen ) , PP ( polipropilen ) 
PVC (polivinil klorür ) , PA ( poliamid ) ,  PTFE 
( politetraflor etilen ) gibi yüksek mol ağırlıklı ( politetraflor etilen ) gibi yüksek mol ağırlıklı 
polimerler çözücülere karşı çok dirençlidir.

Selüloz plastikleri (selüloz asetat ,selüloz nitrat 
gibi ) , vinil asatat polistiren gibi maddeler de 
üniversal çözücülere ( aseton , benzen , etilen 
diklorür, etanol ,  toluen gibi ) direnç göstermeyip 
çözünürler. 



ISISAL ÖZELLĐKLER

Plastiklerin en önemli ısısal özellikleri ısı iletkenliği , 
ısı genleşmesi  ısıya dayanıklılık , eğilme sıcaklığı , 
erime sıcaklığı , yumuşama sıcaklığı ve yanma oranı 
incelemesidir.

Eğilme , yumuşama ve erime sıcaklıkları daha çok Eğilme , yumuşama ve erime sıcaklıkları daha çok 
termoplast ürünler için önemlidir.Termoset ürünler ise 
genelde daha yüksek ısısal özelliklere sahiptir. 
Termoplastlar genelde 50O o C - 125 o C sıcaklıktaki 
ortamlarda kullanılabildiği halde termosetler 110o C–
300 o C sıcaklıklarında bile dayanıklıdır.



PLASTĐKLERĐN ANA MADDELERĐ

Stiren, asetilen, polistiren,poliüretan, 
fenol, formaldehit, aseton , propilen 
poliasetilen gibi maddelerdir. Dolgu poliasetilen gibi maddelerdir. Dolgu 
olarak da sentetik mum, fitalit ester, 
pigmentler, asbest, cam lifleri, fenol 
bileşikleri, odun tozu, kağıt kırpıntısı, 
pamuk vs. malzeme kullanılmaktadır. 



PLASTĐKLERE KATILAN DOLGU MADDELERĐ

Birçok plastik kendilerine çeşitli özellikler katılan 
dolgu maddeleriyle işlendikten sonra piyasaya 
sürülür.Bu dolgu maddelerinin en önemlileri şunlardır:

� Pekiştirici ve dayanım arttırıcılar 
� Renklendiriciler� Renklendiriciler
� Plastikleştiriciler
� Kaydırıcı ve işlemeyi kolaylaştırıcılar



PLASTĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI

Plastikler 

1 )Termoplastikler (ısıl plastikler)

2 ) Termosetler(ısı dengeli    plastikler)

3 ) Elastomerler 3 ) Elastomerler 

Olmak üzere 3 ‘ e ayrılırlar.



1 ) TERMOPLASTĐKLER
Termoplastikler, 

ısıtıldıklarında yumuşayan 
soğutulduklarında katılaşan ; 
ısıtma ve soğutma işlemlerinde 
kimyasal değişikliğe uğramayan 
sadece fiziksel değişikliğe 
uğrayan plastik türleridir. 

Güç yanabilen tiplerinden 
televizyon ve güç donanım televizyon ve güç donanım 
sistemleri farlar ,aynalar , 
dekoratif eşya , oyuncak 
telefon gövdesi , boru 
bağlantısı  çanta , bavulun sert 
kısımları , askeri amaçlı tank ve 
silah yapımında kullanılır.



2) TERMOSETLER

Yüksek sıcaklıkta 
erimezler.Isı karşısın-
da tekrar şekil değişimi 
göstermezler. Kesilme 
işlemlerinde döküntü 
göstermezler. Kesilme 
işlemlerinde döküntü 
meydana getirirler.

Mutfak malzemeleri  
fiş , priz yapımında 
tekstil endüstrisinde 
kullanılır.



3 ) ELASTOMERLER

Zincirdeki köprüler ( enine bağlantılar) 
hafif düzeyde vardır. Ancak bu köprüler 
molekül zincirinin hareketini zorlaştırır. 
Yüksek sıcaklıklarda bağlantılar kırılır ve 
yapı eski haline geri dönemez .yapı eski haline geri dönemez .

Örnek : poliüretan.Ayakkabı yapımında , 
mayo yapımında ,çatı kaplamasında , 
soğutucu yapımında kullanılır.



ÖNEMLĐ VE YAYGIN  KULLANILAN PLASTĐKLER

TERMOPLASTĐKLER

AKRĐLONĐTRĐL BÜTADĐEN STĐREN

ABS plastikleri katı ,işlenmesi kolay , 
metal ve tahtaya alternatif , askeri ve 
sivil amaçlarla fazla miktarda kullanılan 
bir plastik türüdür.Kopolimeri oluşturan 
üç monomer akrilonitril , butadien ve üç monomer akrilonitril , butadien ve 
stirendir.

Asit ve bazlara karşı direnci genelde 
iyidir.

Güç yanabilen tiplerinden televizyon ve 
güç donanım sistemleri , farlar ,aynalar , 
dekoratif eşya , oyuncak, telefon gövdesi 
, boru bağlantısı , çanta , bavulun sert 
kısımları , askeri amaçlı tank ve silah 
yapımında kullanılır.



Politetraflor etilen ( PTFE )

• Çıkış maddesi tetraflor 
etilendir.

• Isı direnci ve kararlılığı 
yüksektir , kuvvetli asit ve 
bazlara karşı dayanıklıdır , 
direnç , dayanıklılık ve 
dielektrik özellikleri yüksek dielektrik özellikleri yüksek 
sıcaklıklarda dahi değişmez.

• Kimyasal cihazların yapımı , 
otomotiv endüstrisi , conta , 
mutfak eşyalarının 
kaplamaları gibi kullanım 
alanları vardır.



Poliamid ( PA ) – Naylon

Poliamidler genelde yüksek karbonlu diaminlerle 
diasitlerin tepkime ürünleridir. Tepkime örneği olarak 
heksametilen diamin ve adipin asitten Nylon 6.6 
verilebilir. Kullanılan asit ve amin 6 karbonludur.

HOOC-(CH2)4-COOH + H2N (CH2)6NH2   → 

[NH3(CH2)6NH3.OOC(CH2)4.COO]n



POLĐETĐLEN

Günümüzde plastikler içinde en 
fazla üretilen polietilen  toplam 

plastiklerin % 40 civarında bir 
tüketim oranına   sahiptir.Alçak ve 
yüksek yoğunluklu türleri vardır.

Alçak yoğunluklu polietilen (AYPE )
Sera örtüleri , ambalaj 

Alçak yoğunluklu polietilen (AYPE )
Sera örtüleri , ambalaj 

torbaları ,şişe , bidon , beyaz 
eşya ,oyuncak ve çeşitli makina 
parçaları yapımında kullanılır.

Yüksek yoğunluklu polietilen 
(YYPE)

Gaz dağıtım boruları , şişe bidon 
, varil , beyaz eşya , makine 
parçaları , oyuncak ve elektronik 
eşya yapımında kullanılır.



POLĐKARBONATLAR(PC)

• Mekanik ve elektriksel 
özellikleri yüksek ,saydam, 
hafif, kimyasal özellikleri 
düşüktür.

• Sinyal lambaları dahil otomotiv 
sanayinde , sokak ve trafik 
lambalarında , zehirsiz olduğu 
için gıda ambalajlarında , 
inşaat malzemelerinde fazlaca 
kullanılır.



POLĐVĐNĐLKLORĐD( PVC )
• PVC ‘ nin monomeri vinil 

klorürdür.
• Kimyasal direnci iyi sayılır , 

oksijen , ozon ve klora 
dirençlidir ; brom , flor nitrik 
asit polimeri etkiler.Fiziksel 
dayanımı ve elektriksel dayanımı ve elektriksel 
yalıtkanlığı iyidir.

• Kablo ve boru yapımında , 
% 5 vinil asetatlı kopolimeri 

çanta , kemer , terlik,perde 
imalatında , tıbbi cihazların 
yapımında , dekorasyonda 
kullanılabilir.



TERMOSETLER

Amino reçineleri 
• Amino reçineleri formaldehit 

ile amino grubu içeren 
bileşiklerden elde 
edilirler.Üre formaldehit ve 
melamin formaldehit bu 
gruptadır.gruptadır.

• Elektrik malzemelerinde , 
kozmetik ambalajlamada üre 
formaldehit kullanılır.

• Mutfak malzemeleri , fiş , priz 
yapımında tekstil 
endüstrisinde kullanılır.



SĐLĐKON PLASTĐKLERĐ

• Karbona benzeyen silisyum 
elementinin hidrojen türevleri yani 
silanlar polimerize olamazlar , 
sıcaklığa da dayanıklıdır.

• Metil klorid ile silisyumun bakır 
katalizörlüğünde tepkimesiyle 
dimetildiklorsilan elde edilir ve bu 
son ürünün türevleri oluşturulur. 
Başlıca kloro , hidroksi  , etoksi 
olan çeşitli fonksiyonel gruplar 
Başlıca kloro , hidroksi  , etoksi 
olan çeşitli fonksiyonel gruplar 
yapıya girerek silikon polimerleri 
elde edilir.

• Polimer katı reçine , esnek , 
termoplast veya termoset 
olabilir.Sıcaklığa dayanıklıdır.Güç 
kabloları , uçak endüstrisinde ve 
düşük yoğunluklu olanları kolay 
enjekte olabildiğinden kulak 
tıkaçları , bazı yapay organlar olarak 
kullanılabilir.



ELASTOMERLER

POLĐÜRETANLAR (PUR )

• - NH – COO- grubu içeren poliüretanlar 
bir izosiyanatla bir polialkolün oda 
sıcaklığında katılma polimerizasyonu 
sonucunda elde edilirler.

• Poliüretan yapımında gerek köpük 
yaptırmak gerekse çeşitli özellikler 
kazandırılmak üzere aşağıdaki yabancı kazandırılmak üzere aşağıdaki yabancı 
maddeler kullanılabilir :

* Tersiyer amin : Katalizör ,suyun izosiyanat 
grubunun parçalayarak köpük yapıcı 
CO2’nin çıkmasını kolaylaştırır.

* Su : Parçalanmayı sağlar.
* Yüzey aktif madde : Homojen büyüklükte 

hücre oluşumu içindir.
* Fosfor bromür : Yanma direnci verir.

• Ayakkabı yapımında , mayo yapımında ,çatı 
kaplamasında , soğutucu yapımında 
kullanılır.



ELYAF

Elyaf : En önemli elyaf türleri cam , karbon, Aramid elyafıdır.

Cam elyafı : Çeşitli bileşimlerdeki camlardan hazırlanan cam elyafı 
cinsleri kimyasal yapılarına göre E , C , S camları olmak üzere üç 
çeşit sınıfta toplanabilir. 

Karbon elyafı : Organik yapılı  poliakrilonitril gibi liflerin özel 
koşullarda 1000 - 3000oC ‘ lerde pirolizi ile elde edilir.Çıkış maddesi koşullarda 1000 - 3000oC ‘ lerde pirolizi ile elde edilir.Çıkış maddesi 
bazen de zifttir.

Aramid elyafı : Yapı itibariyle aromatik poliamidler sınıfına 
girerler.Çok yüksek çekme dayanımı yanında sertlik , hafiflik gibi 
özellikleri vardır.

Diğer elyaflar : Bor elyafı , safir elyafı , seramik elyafı 



TEFLON
Teflon, karbon ve flor atomlarından oluşan molekül yapısından 

dolayı, başka hiçbir malzemede bir arada bulunmayan üstün 
özelliklere sahiptir. Tetrafluoroetilen eldesinde, hekzaklor 
etandan başlayarak, 1,2 diklor, 1-1, 2-2 tetrafluor etan elde 
edilir. Bu da çinko ile reaksiyona sokulursa tetrafluoretilen elde 
edilir. 

Monomeri tetrafloretilen (TFE)dir. Çok düşük sürtünme 
katsayısı vardır.Yüzeyine hiçbir şey yapışmaz. Sıcaklık ve basınç 
bu özelliklerini değiştirmez. -200°C ile +270°C arasında kullanılır. 
katsayısı vardır.Yüzeyine hiçbir şey yapışmaz. Sıcaklık ve basınç 
bu özelliklerini değiştirmez. -200°C ile +270°C arasında kullanılır. 
Çok üstün elektriksel izolasyon özelliklerine sahiptir. Hava 
koşullarından etkilenmez. Su ve rutubet almaz.

F     F    F

R – C – C – C – R

F    F     F



En çok kullanıldığı yerler 
yüksek ısıya dayanıklı conta, 
keçe, bant, vana seti, 
salmastra, taşıyıcı band ve 
merdaneler, kimyevî 
maddelere dayanıklı boru, 
karıştırıcı, laboratuar cihazları, 
filitre, diyafram, elektrik filitre, diyafram, elektrik 
gerilimlerine dayanıklı kablo 
yalıtkanı, izalatör, elektrikî 
âletlere gerekli muhtelif 
yalıtkan parçalar ve makina 
sanâyinde sürtünmeye 
dayanıklı yağsız yataklar ve 
burçlar, köprü ve binâlar için 
kayar yataklar, segmanlar ve 
yağ sıyırma siğilleri ve hidrolik 
parçalar yapımı sayılabilir.



PROPĐLEN

• Düşük özgül ağırlıklı olefin
sınıfı bir plastiktir.

• 100°C ’ye kadar kullanılabilir.

• Darbeye dayanıklıdır.

• Kaynakla
birleştirilebilir.

• Kimyasal ortamlara
dayanıklılığı iyidir.

• Fan , aspiratör ,küvet malzemesi,  
labaratuvar araç gereçleri 
yapımında kullanılır.



GERĐ DÖNÜŞÜM

Atıkların bir takım işlemlerden 
sonra hammadde olarak üretim 
sürecine sokulmasına geri dönüşüm
denir. Değerlendirilebilir atıkların denir. Değerlendirilebilir atıkların 
kaynağında ayrı toplanması, 
sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal 
yöntemlerle başka ürünlere veya 
enerjiye dönüştürülmesi geri kazanım 
olarak adlandırılır.



BU PLASTĐKLERĐN HANGĐLERĐ GERĐ 
KAZANDIRILABĐLĐR?

� GERĐ KAZANDIRILABĐLĐR PLASTĐKLER-TERMOPLASTĐKLER
Geri dönüşümü çok olan plastikler

� Polietilen – PE                            
� Polipropilen - PP 
� Polietilentetraftalat - PET          � Polietilentetraftalat - PET          

Geri dönüşümü çok az olan plastikler

� Polivinilklorür
� polistiren



GERĐ DÖNÜŞÜMÜ ÇOK OLAN 
PLASTĐKLER

• POLĐETĐLEN – PE :   
Evlerimizde en çok 

kullandığımız plastik 
türüdür.Çamaşır 
suyu,deterjan ve suyu,deterjan ve 
şampuan şişeleri,motor 
yağı şişeleri,çöp 
torbaları gibi birçok 
kullanım alanı vardır.Geri 
dönüştürülmüş 
polietilenden; deterjan 
şişeleri,çöp kutuları vb. 
ürünler elde edilebilir.



• POLĐPROPĐLEN – PP:   
Polipropilenden;deterjan  kutuları 

kapakları,margarin kapları gibi 
ambalaj malzemeleri üretilir.Ayrıca 
dayanıklı olması ve 
geridönüştürülebilirliği nedeniyle 
otomotiv sektöründe de önemli bir 
kullanım alanı bulunmaktadır.

Geri   dönüştürülmüş 
polipropilenden; sentetik tabanlı 
çeşitli oyuncak ve kırtasiye 
malzemeleri üretilir.

• POLĐETĐLENTETRAFTALAT – PET:
Genellikle;su,meşrubat ve yağ 

şişelerinin ambalajlanmasında 
kullanılır.Hafif ve dayanıklı olması 
nedeniyle kullanım alanı 
genişlemektedir.
Geri dönüştürülmüş 

polietilentetraftalattan; sentetik 
elyaf ve dolgu malzemesi üretilir.



GERĐ DÖNÜŞÜMÜ ÇOK AZ OLAN 
TERMOPLASTĐKLER

• POLĐVĐNĐLKLORÜR – PVC: Su ve 
sıvı deterjanların, bazı kimyasal 
maddelerin, sağlık ve kozmetik 
ürünlerinin ambalajlarında 
kullanılır.

Geri dönüşümü sağlanan 
polivinilklorürden; kirli su boruları, 
marley, yağ şişesi, blister marley, yağ şişesi, blister 
paketler, masa, sandalye, koltuk, 
kapı,pencere,oluk,lambiri, panjur, 
muşamba ve çeşitli dolgu 
malzemeleri üretilir. PVC’nin geri 
dönüşümü sağlandığında, kullanım 
alanı çok geniş olmaktadır.

• POLĐSTREN – PS: Evlerden 
kaynaklanan ambalaj atıkları 
içerisinde en az rastlanan ambalaj 
türüdür.Yoğurt ve margarin 
kaplarında kullanılır. Geri 
dönüşümü yok denecek kadar 
azdır.



ÜNĐTE PLANI

� KONU BAŞLIĞI: ÇEVRECĐ PLASTĐKLER 
NELERDĐR?

� KĐMYA KONUSUYLA ĐLĐŞKĐSĐ:� KĐMYA KONUSUYLA ĐLĐŞKĐSĐ:
Yaşantımızın hemen her safhasında çeşitli 

nedenlerle kullandığımız plastikler bir anlamda 
polimerlerdir.

Plastikler,çok sayıda monomerin birbirine 
bağlanarak büyük moleküllere dönüşmesiyle 
oluşurlar. Gerçekleşen bu tepkimelere de 
polimerleşme denir.



HEDEF VE DAVRANIŞLAR:
DERS SÜRESĐ: 4 saat

HEDEF 1 ) Polimerleri tanımlayabilme. 

DAVRANIŞLAR:DAVRANIŞLAR:
• Polimerlerin çeşitleri ve özelliklerini açıklar.
• Polimerleşme tepkimelerini açıklar.
• Polimerleşme tepkimelerini örneklerle açıklar.



DAVRANIŞLAR:
• Plastiklerin genel özelliklerini 
açıklar.

• Plastiklerin sınıflandırılmasını 

HEDEF 2 )Plastikleri tanıyabilme

• Plastiklerin sınıflandırılmasını 
açıklar.

• Plastiklerin özelliklerini polimer jel 
deneyi yaparak açıklar.



HEDEF3:Plastiklerin hammaddelerini 
kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:
• Plastiklerin hammaddelerini açıklar.
• Plastiklere katılan dolgu maddelerini 
• Plastiklerin hammaddelerini açıklar.
• Plastiklere katılan dolgu maddelerini 

açıklar.



HEDEF4: Yaygın kullanılan plastikleri kavrayabilme.
DAVRANIŞ:

• Günlük yaşamdan plastiklere örneklerle açıklar.

HEDEF5: Plastiklerin çevreye zararlarını ve geri 
dönüşebilen plastikleri kavrayabilme.dönüşebilen plastikleri kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:

• Geri dönüşebilen plastikleri açıklar.
• Geri dönüşebilen plastikleri CD ve yoğurt kaplarının 

geri dönüşümü deneylerini yaparak açıklar.



ÖĞRENME-ÖĞRETME 
ETKĐNLĐKLERĐ

• Anlatım
• Soru-cevap
• Animasyon gösterisi
• Deney yöntemi• Deney yöntemi
• Model ve şema gösterimi
• Tartışma
• Araştırma



BĐREYSEL ÖĞRENME 
ETKĐNLĐKLERĐ

Deney yaptırılır.
GRUPLA ÖĞRENME ETKĐNLĐKLERĐ

Öğrenciler gruplara ayrılarak bireysel olarak 
yaptıkları deneylerin sonuçlarını diğer grup yaptıkları deneylerin sonuçlarını diğer grup 
arkadaşlarıyla karşılaştırmaları sağlanır.

KULLANILAN EĞĐTĐM TEKNOLOJĐSĐKULLANILAN EĞĐTĐM TEKNOLOJĐSĐ
•• Power PointPower Point
•• Deney uygulamalarıDeney uygulamaları
•• TepegözTepegöz



KULLANILAN EĞĐTĐM 
MATERYALLERĐ

Ders de kullanılan araç-gereçler:
•• BilgisayarBilgisayar
•• ProjektörProjektör

Deneyde kullanılan araçDeneyde kullanılan araç--gereçler:gereçler:
1.DENEY:Beher,mezür,petri kabı,polivinilalkol, boraks çözeltisi

2.DENEY:Beher,baget,hegzandiyoik asit, 1,6 diaminohekzan2.DENEY:Beher,baget,hegzandiyoik asit, 1,6 diaminohekzan

3.DENEY:Kullanılmış CD,porselen kapsül,ispirto ocağı,üç ayak ve amyant 
tel, alüminyum tel,pens, derişik HCl ,derişik HNO3

4.DENEY:  vidalıkap şişeleri,huni ve ona uygun süzgeç kağıdı, tek boyunlu
balon,termometre ile destilasyon köprüsü,su hortumu ,yağ

banyosu,ısıtıcı,makas ,toluen,destile su,polistirenden oluşan   
yoğurt kabı



ÖĞRETME-ÖĞRENME 
ETKĐNLĐKLERĐ

• DĐKKAT ÇEKME
� Öğrencilere günlük hayatta kullandıkları plastiklerin 

neler olduğunu,
� Günlük hayatta kullandığınız plastiklerin nasıl 

oluştuğunu ,oluştuğunu ,
� Bütün plastikler geri dönüşebilir mi,
� Günlük hayatta bir plastiği geri dönüşüm yapmak 

isteseler kullandıkları hangi plastiği geri 
dönüştürmek isterler,
gibi sorular sorarak öğrenciler düşündürülür ve 
derse dikkatleri çekilir.



ÖĞRENCĐYĐ GÜDÜLEME
� Öğrencilerin dikkatlerini konu üzerine çekmek için günlük hayatta 

kullandıkları plastiklerin neler olduğunu sorarız. 

� Günlük hayatta kullandığımız plastiklerin nasıl oluştuğunu  hiç merak 
ettiniz mi? diye sorarak günlük hayatta çok sık kullandığımız naylonun 
oluşum  deneyini yaparak öğrencilerin konuya ilgilerini çekeriz.  

� Plastiklerle ilgili konu anlatımına başlarız.Plastiklerin genel özelliklerinden � Plastiklerle ilgili konu anlatımına başlarız.Plastiklerin genel özelliklerinden 
,ana maddelerinden ve geri dönüşebilen ve geri dönüşemeyen plastikleri 
örneklerle açıklarız.

� Dersin ilk başında plastiklerin nasıl oluştuğunu bir deneyle anlattığımız 
gibi dersin sonunda  geri dönüşebilen plastiklerin nasıl geri kazanıldığını da 
deney yaparak açıklarız.

� Ders sonunda  plastikler ve geri dönüşümleri konusunda tartışma ortamı 
yaratarak dersi bitiririz .



GÖZDEN GEÇĐRME: Öğrenciler 
konunun hedeflerinden haberdar 
edilir.
DERSE GEÇĐŞ:Konuya “Günlük 
hayatta kullandığımız plastikler ve hayatta kullandığımız plastikler ve 
plastiklerin geri dönüşümü” 
hakkında ne düşündüklerini 
sorarak derse giriş yapabiliriz.



• BĐREYSEL ÖĞRENME 
ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ: Bu 
bölümde öğrencilere deneyler 
yaptırılır.

• GRUPLARLA ÖĞRENME: Yapılan 
deneyler sonunda gruplar 
oluşturularak bulunan deney 
sonuçları yorumlanır.



DENEYSEL UYGULAMALAR

DENEY 1:POLĐMER JEL YAPIMI

AMAÇ: Polivinilalkol çözeltisine boraks çözeltisi ekleyerek 
polimer jel elde etmek.

SONUÇ:Öğrenci deney sonunda elde edilen polimer jelin  fiziksel 
ve kimyasal özelliklerindeki değişimlerin nasıl olduğunu öğrenir.



DENEY 2:NAYLON OLUŞUMU

AMAÇ: Hegzandiyoik asit ile 1,6 diamino hekzan 
monomerlerinden oluşan bir polimer olan naylon
elde etmek.

SONUÇ:Naylon,iki organik monomerden oluşan
bir polimerdir.Naylonun burada gösterilen türü,
hekzandiyoik asit ve 1,6diaminohekzan 
monomerlerinin polimerleşmesi yoluyla elde edilir.



DENEY 3:CD ‘LERĐN GERĐ 
DÖNÜŞÜMÜ

AMAÇ: Kullanılmış CD’lerdeki plastiğin geri kazanımı ve farklı 
alanlarda kullanılır hale dönüştürülmesi.

SONUÇ:CD ‘lerin geri dönüşümü sonucu polikarbonatlar elde 
edilir.Polikarbonat bir termoplastik olup, ısıtıldıklarında 
yumuşayan soğutulduklarında katılaşan ; ısıtma ve soğutma 
işlemlerinde kimyasal değişikliğe uğramayan sadece fiziksel işlemlerinde kimyasal değişikliğe uğramayan sadece fiziksel 
değişikliğe uğrayan plastik türleridir.

Geri dönüşümleri sonucu sinyal lambaları dahil otomotiv 
sanayinde , sokak ve trafik lambalarında , zehirsiz olduğu için 
gıda ambalajlarında,inşaat malzemelerinde fazlaca kullanılır.



DENEY 4:YOĞURT KAPLARININ 
GERĐ DÖNÜŞÜMÜ

AMAÇ:Polistirenden oluşan yoğurt kaplarının geri 
kazanımı.
SONUÇ:Yoğurt kaplarının geri dönüşümüyle bir 
polimer olan polistren elde edilir.Polistren, geri polimer olan polistren elde edilir.Polistren, geri 
dönüşümü az olan termoplastiklerdir.

Polistren, evlerden kaynaklanan ambalaj atıkları 
içerisinde en az rastlanan ambalaj türüdür.Yoğurt 
ve margarin kaplarında kullanılır.Geri dönüşümü yok 
denecek kadar azdır.



ÖLÇME-DEĞERLENDĐRME

� Konu sonunda  öğrenciler çoktan seçmeli, 
açık uçlu ve boşluk doldurma sorularının 
bulunduğu bir sınava tabi tutulur.

� Uygulama olarak yapılan deneylerin bir � Uygulama olarak yapılan deneylerin bir 
raporu öğrencilerden istenir ve bu rapora 
göre öğrenci değerlendirilir.

� Uygulama ortamındaki beceri profilinin 
saptanması için örümcek ağı hazırlanır ve 
öğrenciler belirli profillere göre 
değerlendirilir.



SORULAR

• Polimerleşme tepkimeleri genel    olarak 
kaça ayrılır ? Açıklayınız.

• Polimerlerin genel özellikleri nelerdir?

• Plastiklerin ham maddeleri nelerdir ?• Plastiklerin ham maddeleri nelerdir ?

• Plastiklere katılan dolgu maddeleri 
nelerdir?

• Plastiklere katılan renklendiricilerin genel 
özellikleri neler olmalıdır ?



• Plastiklerin kimyasal özelliklerini 
açıklayınız.

• Termoplastiklere örnek veriniz.
• Termoset plastiklere örnek veriniz.
• Teflonun karakteristik özelliğini açıklayınız.
• PUR : Poli…………………• PUR : Poli…………………
• PA : …………………
• PS : ……………….
• TFE : Tetra…………….
• PVC : …………………….



BĐLGĐ ÇEŞĐTLERĐBĐLGĐ ÇEŞĐTLERĐ BĐLGĐ KAZANMABĐLGĐ KAZANMA BĐLGĐ UYGULAMABĐLGĐ UYGULAMA BĐLGĐ KAZANMAKBĐLGĐ KAZANMAK BĐLGĐNĐNBĐLGĐNĐN
DEĞERLENDĐRMESiDEĞERLENDĐRMESi

GGüünlnlüük alışkanlıkların k alışkanlıkların 
temelindeki kavram ve temelindeki kavram ve 
bilgilerbilgiler

Günlük hayatta Günlük hayatta 
kullandığımız bütün kullandığımız bütün 
plastikler geri plastikler geri 
dönüşebilir mi? dönüşebilir mi? 
sorusunun cevabı sorusunun cevabı 
araştırıldı. araştırıldı. 

CD ve yoğurt kaplarının geri CD ve yoğurt kaplarının geri 
dönüşümü gibi günlük dönüşümü gibi günlük 
hayatta kullandığımız geri hayatta kullandığımız geri 
dönüşebilen plastikler dönüşebilen plastikler 
araştırılır. Deneysel olarak araştırılır. Deneysel olarak 
nasıl yapılacağı planlanır.nasıl yapılacağı planlanır.

CD ve yoğurt kaplarının geri CD ve yoğurt kaplarının geri 
dönüşümleri karşılaştırılır.dönüşümleri karşılaştırılır.

CD ve yoğurt kaplarının ana CD ve yoğurt kaplarının ana 
maddeleri ve yapısı açıklanır.maddeleri ve yapısı açıklanır.

CD ve yoğurt kaplarının geri CD ve yoğurt kaplarının geri 
dönüşümleri ve geri dönüşümleri ve geri 
dönüşüm sonucu farklı dönüşüm sonucu farklı 
alanlarda kullanımları alanlarda kullanımları 
değerlendirilir.değerlendirilir.

Đlgi tanım kavram model Đlgi tanım kavram model 
ve metotlara bağlı ve metotlara bağlı 
bilgilerbilgiler

••CD  ve yoğurt kaplarının CD  ve yoğurt kaplarının 
ana maddeleri ve yapıları ana maddeleri ve yapıları 

••Gerçekleşen polimerleşme Gerçekleşen polimerleşme 
reaksiyonları reaksiyonları 

••Naylon oluşum deneyini Naylon oluşum deneyini 
yapmak.yapmak.

••CD ve yoğurt kaplarının  CD ve yoğurt kaplarının  
geri dönüşümleri deneyini geri dönüşümleri deneyini 
yapmak.yapmak.

••CD ve yoğurt kaplarının CD ve yoğurt kaplarının 
polimer yapıları polimer yapıları 
karşılaştırıldı.karşılaştırıldı.

••Polimer ve monomer Polimer ve monomer 
arasındaki ilişki kuruldu.arasındaki ilişki kuruldu.

••CD ve yoğurt kaplarının CD ve yoğurt kaplarının 
polimerlerden oluştuğu polimerlerden oluştuğu 
belirlendi.belirlendi.

••Polimer jel ve naylon deneyi Polimer jel ve naylon deneyi 
ile polimerleşme denklemlerle ile polimerleşme denklemlerle 
açıklanır.açıklanır.

••CD ve yoğurt kaplarının ana CD ve yoğurt kaplarının ana 
maddeleri karşılaştırılır ve bu maddeleri karşılaştırılır ve bu 
maddelerin geri dönüşümleri maddelerin geri dönüşümleri 
açıklanır.açıklanır.

••Ger dönüşebilen plastikler ve Ger dönüşebilen plastikler ve 
geri dönüşüm sonucu farklı geri dönüşüm sonucu farklı 
alanlarda kullanımları alanlarda kullanımları 
örneklerle açıklanır.örneklerle açıklanır.

CD ve yoğurt kaplarının geri 
dönüşümü için kullanılan 
yöntem ve teknikler 
tartışıldı ve değerlendirildi.

Pratik teknik bilgilerin Pratik teknik bilgilerin 
ççeşit ve bieşit ve biççimleri nasıl imleri nasıl 
yapıldı?yapıldı?

•Geri dönüşebilen CD ve 
yoğurt kaplarının  polimer 
yapılarının  incelenmesi.
•CD ve yoğurt kaplarının geri 
dönüşüm deneyleri yapıldı.
•Elde edilen monomerlerin 
özellikleri  ve farklı alanlarda 
kullanımları  incelendi.

Geri dönüşümün   CDGeri dönüşümün   CD
ve yoğurt kapları gibi ve yoğurt kapları gibi 
termoplastiklerde termoplastiklerde 
gerçekleştiği ; gerçekleştiği ; 
termoset ve elastomertermoset ve elastomer
plastiklerin geri plastiklerin geri 

dönüşemediği dönüşemediği 
örneklerle açıklamakörneklerle açıklamak..

Günlük hayatta geri 
dönüşebilen plastikler tablo 
şeklinde verildi ve  CD ve 
yoğurt kaplarının  hangi 
polimerden oluştuğu ve geri 
dönüşüm sonucu hangi 
monomerin elde edildiğine 
ilişkin bilgiler verildi.

CD ve yoğurt kaplarının geri CD ve yoğurt kaplarının geri 
dönüşümü deneyleri sonucu dönüşümü deneyleri sonucu 
termoplastiklerin  geri termoplastiklerin  geri 
dönüşebildiği sonucu dönüşebildiği sonucu 
çıkarıldı.çıkarıldı.

Yansıtılan bilgi ve Yansıtılan bilgi ve 
kavramlar kavramlar ççevre ve evre ve 
kimyakimya

GGüünlnlüük hayatta kullandığımız k hayatta kullandığımız 
CD ve yoğurt kaplarının CD ve yoğurt kaplarının 
polimer içerikleri araştırıldı.polimer içerikleri araştırıldı.

CD ve yoğurt kaplarının  CD ve yoğurt kaplarının  
polimer yapılarını bilerek  polimer yapılarını bilerek  
günlük yaşamda geri günlük yaşamda geri 
dönüşümlerinde  bu dönüşümlerinde  bu 
bilgilerden faydalanmak.bilgilerden faydalanmak.

Günlük hayatta kullanılan 
CD ve yoğurt kaplarının  
polimer yapıları incelendi 
ve geri dönüşüm sonucu 
kullanılan alanlar 
araştırıldı.

Günlük hayattan geri 
dönüşebilen plastikler 
örneklerle sınıf ortamın da 
tartışılarak değerlendirildi.



BECERĐ PROFĐLĐNĐN 
SAPTANMASI

Metot BeceriDeneysel Kabiliyet

Günlük Hayatla 
Đlişki Kurma

Metot BeceriDeneysel Kabiliyet

Alansal 
Yeterlilik

Sosyal Đlişkiler



BĐLGĐNĐN KAZANIMI

Öğrenciler burada konuyu algılamalı ve Öğrenciler burada konuyu algılamalı ve 
kafasında oluşan sorular çerçevesinde kafasında oluşan sorular çerçevesinde 
gerekli araştırmaları yapmalıdırlar.gerekli araştırmaları yapmalıdırlar.gerekli araştırmaları yapmalıdırlar.gerekli araştırmaları yapmalıdırlar.

Öğrencilere günlük hayatta kullandığımız Öğrencilere günlük hayatta kullandığımız 
bütün plastikler geri dönüşebilir mi? sormak bütün plastikler geri dönüşebilir mi? sormak 
konuyu anlama açısından yararlı olacaktır. konuyu anlama açısından yararlı olacaktır. 



BĐLGĐ KULLANIMIBĐLGĐ KULLANIMI

Yapılan deneyler sonunda öğrenciler  Yapılan deneyler sonunda öğrenciler  
bütün plastiklerin geri dönüşmediğini bütün plastiklerin geri dönüşmediğini 
sadece termoplastiklerin geri dönüştüğünü sadece termoplastiklerin geri dönüştüğünü 
öğrenir. CD ve yoğurt kaplarının geri öğrenir. CD ve yoğurt kaplarının geri öğrenir. CD ve yoğurt kaplarının geri öğrenir. CD ve yoğurt kaplarının geri 
dönüşümü deneyleri ile günlük hayatta dönüşümü deneyleri ile günlük hayatta 
kullanabileceği bilgiler elde etmiş olur.kullanabileceği bilgiler elde etmiş olur.



BĐLGĐ ĐLETĐŞĐMĐ

Öğrenciler sınıfta yaratılan tartışma Öğrenciler sınıfta yaratılan tartışma 
ortamlarında bilgi alışverişine girerler. ortamlarında bilgi alışverişine girerler. 
Ayrıca deneyler sırasında yapılan grup Ayrıca deneyler sırasında yapılan grup Ayrıca deneyler sırasında yapılan grup Ayrıca deneyler sırasında yapılan grup 
çalışmaları sırasında birbirlerine sordukları çalışmaları sırasında birbirlerine sordukları 
sorularla da bilgi iletişimi sağlanmışsorularla da bilgi iletişimi sağlanmış olur.



BĐLGĐ DEĞERLENDĐRMESĐ

Öğrencilerden tüm çalışmalardan Öğrencilerden tüm çalışmalardan 
genel bir sonuç çıkarmaları istenebilir. genel bir sonuç çıkarmaları istenebilir. 
Hedeflerin ne olduğunu, ne kadarını Hedeflerin ne olduğunu, ne kadarını 
başardıklarını değerlendirirler. Hata başardıklarını değerlendirirler. Hata 
veya eksiklerin neler olduğu tespit edilir. veya eksiklerin neler olduğu tespit edilir. veya eksiklerin neler olduğu tespit edilir. veya eksiklerin neler olduğu tespit edilir. 
Elde edilen verilerin doğruluğu tartışılır Elde edilen verilerin doğruluğu tartışılır 
ve bu verilerin nerelerde ve bu verilerin nerelerde 
kullanılabileceği saptanabilir. Sonra bir kullanılabileceği saptanabilir. Sonra bir 
test ile öğrencinin konuyu anlayıp test ile öğrencinin konuyu anlayıp 
anlamadığı değerlendirilebilir.anlamadığı değerlendirilebilir.



UYGULAMA

• Naylon oluşumu ve polimer jel deneyi ile 
ilk olarak polimer eldesi deneyleri 
yapılır.

• Gözlemler  not edilir.• Gözlemler  not edilir.
• CD ve yoğurt kaplarının geri dönüşümü 

yapılarak da monomer eldesi deneyleri 
yapılır.

• Elde eldilen bilgilerle plastiklerin yapıları 
ve nasıl geri dönüşebildikleri tartışılır.



Sonuç Sonuç 
Sonuç olarak yapılan bu uygulamada öğrenciler 

plastiklerin geri dönüşümü konusunu günlük hayattan 
örneklerle öğrenirler. Geri dönüşümün geleceğe ve 
ekonomiye bir yatırım olduğunu, geri dönüşüm ile atık 
miktarı azaldığını, enerji tasarrufu sağlandığını ve doğal 
kaynaklarımızın korunduğunu okullarda öğrencilere 
anlatmak bu konunun önemini gösteriyor.anlatmak bu konunun önemini gösteriyor.

Sorulan sorularla öğrencilerin dikkati derse çekilir. 
Günlük hayattan verilen örnekler öğrencileri derse 
güdüler. Öğrenciler yaptıkları pratik uygulamalarla çeşitli 
becerilerini geliştirirler.Yapılan uygulamayla  deneysel 
kabiliyetleri , grup çalışmalarıyla sosyal ilişkileri , alansal 
yeterliliklerinin gelişimi hedeflenmiştir 


