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1.Küresel ısınma nedir?

 Küresel ısınma 
insanlar 

tarafından 
atmosfere 

salınan gazların 
sera etkisi 
yaratması 
sonucunda 

dünya yüzeyinde 
sıcaklığın 

artması olarak 
ifade edilebilir. 
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2.Sera etkisi-küresel ısınma ilişkisi
  Kömür, doğalgaz ve petrol gibi 

fosil yakıtların kullanımı 
sonucunda açığa çıkan CO2 

gazı,atmosferdeki CO2 
miktarının normalden yüksek 
seviyelere çıkmasına neden 

olmaktadır. Atmosferde olması 
gerekenden fazla miktarda 

bulunan CO2 ve CFC 
(kloroflorokarbon) gazları 

yerden uzaya yansıyan ışınların 
bir kısmını tutarak 

atmosferden dışarı çıkmalarını 
engellemektedir. Bu durum 
atmosferin ısınmasına yol 

açmakta ve dünyanın ortalama 
sıcaklığı yükselmektedir. Sera 
etkisi adı verilen bu olaya CO2 

gibi gazların ısıyı depolama 
özelliği neden olmaktadır. 
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3.Küresel ısınmanın nedenleri
   Birleşmiş Milletler iklim 
konferansının yayınladığı 
dördüncü değerlendirme 

raporuna göre küresel ısınma, 
yüzde doksandan da yüksek bir 

olasılıkla, insan faaliyetleri 
yüzünden meydana gelmektedir. 

2001 yılında hazırlanan BM 
raporunda insan sorumluluğu 

yüzde 70'ler civarında 
saptanmıştı.



  11

1970’li yıllardan 
itibaren yapılan 

bilimsel araştırmalara 
göre 1850 yılına 

nazaran atmosferdeki 
CO2 (karbondioksit) 

oranı %31, metan gazı 
%151 artış 

göstermiştir. Sera 
gazı oranlarının 

artması ise ısınmayı 
yoğunlaştırmaktadır.
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4.Küresel ısınmanın sonuçları
Dünya iklim sisteminde değişikliklere 

neden olan küresel ısınmanın bu 
etkileri en yüksek zirvelerden, 

okyanus derinliklerine, ekvatordan 
kutuplara kadar dünyanın her yerinde 

hissedilmektedir. 
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Hızla gerçekleşen küresel 
ısınmanın etkilerine şu 

örnekler verilebilir:

 1800’lü yıllardan itibaren 
ortalama yer yüzeyi 

sıcaklığının 0,4 ilâ 0,8 °C 
arasında arttığı tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda 
sıcaklıkların 1976 yılından 

itibaren her on yılda 0,15 °C 
arttığı da bir başka bilimsel 

araştırmanın bulgusudur. 
Bilim adamları bu artışın 2 

°C’yi geçmesi halinde 
dünyanın geri dönüşsüz 

biçimde zarar göreceğini 
söylemektedirler. 
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    Sıcaklık ortalamasının artmasına bağlı 
olarak iklimlerde değişimler olmakta ve 

bu durum da etkisini dünyanın bazı 
bölgelerinde kasırgalar, seller ve 

taşkınlarla bazı bölgelerde ise uzun 
süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme 

belirtisi olarak göstermektedir. 

    Dünyanın her yanında buzullar 
değişime uğramakta ve hızla eriyerek 

yüzölçümleri küçülmektedir. 

    Himalayalar ve Grönland’daki buzul erimelerinden 
ötürü deniz seviyesinin bu yüzyılın sonunda 28 ile 34 
santimetre arasında yükseleceği tahmin edilmektedir. 

    Buzul erimelerine bağlı olarak okyanus suyu 
sıcaklık ve tuzluluk oranlarında değişiklikler 
gözlemlenmektedir. Bu durum ise canlı türlerini 
tehdit etmektedir. 
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  Deniz suyunun ısınması 
sonucu, kasırga sayısının 

son 35 yılda iki kat 
arttığı ise bir diğer 

tespittir. 

  Küresel ısınmadan bitkiler de olumsuz 
etkilenmektedir. Şuan ki durum devam 
ederse 50 ilâ 100 yıl içerisinde mevcut 

türlerin %10-50’sinin yok olacağı 
hesaplanmaktadır. 
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    Küresel ısınma insan sağlığını 
da doğrudan etkilemektedir. Bilim 
adamları, iklim değişikliklerinin 
kalp, solunum yolu, bulaşıcı, 

alerjik ve bazı diğer hastalıkları 
tetikleyebileceğini 
savunmaktadırlar. 

Doğal yaşamdaki 
dengenin bozulması 
sonucunda açlık ve 

susuzluk çeken insan 
sayısında önümüzdeki 
yıllarda büyük artış 

yaşanacağı da 
öngörülmektedir.
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5.Küresel ısınmaya karşı ne yapılmalı?

 Küresel ısınmanın zararlı 
etkilerini en aza 

indirebilmek için mutlaka 
tedbirler alınması 

gerekmektedir. Alınacak 
bu tedbirlerin etkili 
olabilmesi içinse tüm 

devletlerin ortak hareket 
etmesi şarttır. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde fosil 
yakıtlar yerine alternatif 

enerji kaynaklarının 
kullanılması ve sera gazı 
emisyonunu azaltmayı 

hedefleyen Kyoto 
protokolünün hayata 

geçirilmesi en acil çözüm 
yolları olarak karşımıza 

çıkmaktadır.   
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 Özellikle 
sera etkisi 
yapan gaz 

salınımında ilk 
beş sırayı 

alan ABD, Çin, 
Rusya, 

Japonya ve 
Hindistan’ın 

içinde 
oldukları 

anlaşmaların 
hayata 

geçirilmesi 
çok önemlidir.
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6.Yeşil kimyanın küresel ısınmaya katkıları nelerdir?

Yeşil kimya çevre dostu 
kimyasal yöntemlerin 

geliştirilmesine katkıda 
bulunarak çevresel risklerin 
en aza indirilmesine katkı 

sağlar.Böylece Global 
ısınmaya karşı bir takım 
önlemler alınmış olur.
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    Günümüzde Yeşil Kimya 
kavramı, kimyasal ürünlerin 
ve proseslerdeki çevre ve 

insan sağlığına zararlı 
maddelerin oluşumunu 
engelleyici ve önleyici 

yöntemlerin bulunması, 
planlanması ve 

geliştirilmesini hedefleme 
amaçlı bir slogan olarak 

algılanmaktadır. 

    Yeşil Kimya bilinci, 
kimyasal ürünler ve 

süreçlerin ekosisteme 
zararlarının minimuma 

indirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Buradaki asıl hedef, 
kimyasal maddelerin 
zararlı etkilerinin 
farkında olunması 

bilincinin aşılanması ve 
toplumun belirli 
basamaklarına 

ulaştırılmasıdır. 

7. Yeşil Kimya nedir?
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Yeşil Kimyayı 
geleneksel kimyadan 

ayıran, Yeşil Kimyanın, 
kimyasal süreçlerin 

cevre ve ekolojik denge 
üzerine etkilerini 

hareket noktası olarak 
almasıdır. 

Yeşil Kimya ekolojik 
endişeleri çıkış noktası 
yaparak ekonomik ve 
teknolojik faktörleri 
göz önüne alır. Var 

olan çözümler içinden 
ekolojik-ekonomik 
olarak en uygununu 

seçme yönelir 

Yeşil Kimya kimyasal üretiminde 
ve kullanımında  bu süreçlerin 

yarattığı çevresel riskleri en aza 
indirmeyi hedefleyen yeni 

kimyasal yöntemdir
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Yeşil Kimya yöntemi, 
isletmelerin giderek 

artan cevre 
problemlerine duyarlı 

kamuoyu ve yasal 
zorlamalar yüzünden 
Karslılaşacağı ani ve 

önceden 
kestirilemeyen 

maliyetlerini azaltır. 

   Yeşil Kimya, 
ekonomik ve çevresel 

olarak en uygun ve 
uzun sureli 

alternatiflere 
ulaşmanın  yöntemidir!

    Yeşil kimya, çevreyi korumaya yönelik kimyasal yöntemlerin ve 
maddelerin geliştirilmesini ön plana çıkaran bir kimya dalıdır. Son 

yıllarda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların çoğu yeşil kimyaya katkıyı 
amaçlamış ve çevre dostu, ekonomik çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 
Bu derste lisansüstü öğrencilerinin bu çok güncel konu ve geliştirilen 

yöntemler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 
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8. Yeşil Kimyanın Tarihçesi:

      ABD’de yeşil kimyanın 
vurgulanması

1990 tarihli “Kirliliği 
Önleme Yasasının” 

yürürlüğe girmesiyle 
başlamış ve “Çevre

Planlama Kurumu Kirliliği 
Önleme ve Toksik Ofisi” 
(OPPT-Oftice of Pollution

evention and Toxics) 
kurulmuştur. 

     OPPT tarafından 
“Kirliliği Önlemeye 

Yönelik Alternatif Yollar” 
başlıklı bir araştırma 

programı başlatılmıştır. 
Bu programda, kimyasal 
maddelerin dizayn ve 
sentezinde kirliliği 
önlemeyi amaçlayan 
projelere  destek 

verilmiştir. 
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      2000 yılı Ağustos ayında 
Amerikan  Kimya Topluluğu’nun 

(ACS-American Chemical 
Society) 220. toplantısında 
yönetim kurulu ACS ile GCI 

arasında ortaklık yapılmasına 
olanak sağlamıştır. ACS/GCI 
birlikteliğinin temel hedefi; 

politikacıların, iş liderlerinin ve 
bilimsel toplulukların çıkarlarını 

birleştirerek ulusal bir 
araştırma önceliği olarak yeşil 

kimyayı oluşturmaktır 
(Hjeresen, 2000).

    Dünya çapında yeşil kimya 
kavramını ve uygulamasını diğer bir 
değişle çevre dostu uygulamaları 

şekillendiren büyük güç yeşil kimya 
Enstitüsüdür. (GCI-Green 

Chemistry lnstitute). 
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9. Yeşil Kimyanın Temel İlkeleri Nelerdir?
     Yeşil kimya insan sağlığı ve çevre konularını kapsar; yeşil 
kimyayı belli kimyasal uygulama ilkeleri yönlendirmektedir. 

Yeşil kimyanın 12 prensibi şu şekildedir: 

9.1. Önleme:

 Kirletip 
temizlemek 

yerine kirlilikten 
kaçınmak 

hedeflenmelidir.
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9.2.  Atom ekonomisi: 

 Süreçte kullanılan tüm materyallerin nihai ürüne entegre 
edilmesini en üst noktaya çıkaran sentetik yöntemler dizayn 

edilmelidir.
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9.3.  Daha az zararlı kimyasal sentezler: 

Uygulaması 
mümkün 

olduğundan
sentetik 

yöntemler 
insan sağlığı ve 

çevre için 
toksik madde 

içermeyen
ürünler 

kullanılması ve 
üretilmesi için 

dizayn 
edilmelidir.
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(Polyhydroxyalkanoates) 
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9.4.Daha güvenli kimyasal maddelerin dizayn edilmesi: 

Kimyasal ürünler, toksik maddeler en az düzeyde 
ve işlevleri en üst düzeyde olacak biçimde dizayn

edilmelidir.
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9.5.  Daha güvenli çözücüler: 

 Destek maddelerin (çözücüler, ayırıcı maddeler)
kullanımı  mümkün  olduğunca  minimum  düzeye 

getirilmelidir.
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9.6.  Enerji verimliliği dizaynı: 
 Kimyasal işlemlerin 

gerektirdiği enerjinin 
çevresel

ve ekonomik etkileri 
belirlenmeli ve bunlar 

minimuma indirilmelidir. 
Eğer

mümkünse, uygun 
sıcaklık ve basınçta 
sentetik metotlar 

uygulanmalıdır.
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9.7. Yenilenebilir maddelerin kullanımı: 
 Kullanılan ham 

materyal, teknik yada 
ekonomik açıdan 

mümkün olduğunda 
atılmak yerine 
yenilenmelidir. 
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9.8. Türevlerin azaltılması: 

Gereksiz türevleştirme 
(bloklama gruplarının 

kullanımı, koruma/az koruma, 
fiziksel/kimyasal süreçlerin 

geçici modifikasyonu) 
mümkünse en aza indirilmeli 

yada hiç yapılmamalıdır. 
Çünkü bu tür uygulamalarda 
ilave belirteçler gerekir ve 

atık üretebilir.
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9.9. Katalizör: 

Katalitik 
belirteçler, 

stokiometrik 
belirteçlerden 
daha üstündür.
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9.1O. Degradasyon dizaynı: 

Kimyasal ürünler, işlevleri 
sonunda zararlı ürünlere

dönüşmeyecek ve çevrede 
kalıcı olmayacak şekilde 

dizayn edilmelidir.

Bu bir 

MİROİL-Fryliquid 
(Akrilamidin 

etkisini azaltır.)
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9.11. Kirlilik önlemesinde gerçek zaman analizi: 

 Analitik yöntemler daha da ileri boyutta geliştirilerek, 
zararlı maddelerin oluşumu öncesinde gerçek zamanlı, 

süreç içi gözlem ve kontrole olanak verilmelidir. 
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9.12. Kaza önlemek için güvenli kimya: 

     Kimyasal süreçte 
kullanılan maddeler ve 
maddenin biçimi, 
patlama ve yangın 
dahil olmak üzere 
kimyasal kaza 
olasılığını en aza 
indirmek için 
seçilmelidir (Hjeresen 
et al., 2002; Hjeresen
et al., 2000; Anastas 
et al., 2001).
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10. Yeşil Kimya İle ilgili çalışmalar:

Yeşil kimya alanında 
sürdürülen en 

yoğun çalışmalardan 
bir kısmı 

çözücülerle ilgili 
olanlardır. Birçok 
organik çözücü 

toksik, yanıcı yada 
uçucudur. Ayrıca 

organik çözücülerin 
geri dönüşümünü 
sağlamak oldukça 

zordur. 
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Diğer önemli bir çalışma 
alanı da yeşil plastiklerdir. 

Biyokimya mühendisleri 
bitkilerden plastik 

yetiştirmenin yollarını 
aramaya başladılar. 

Bitkisel bazlı plastikler, 
yenilenebilir ve biyolojik 
olarak doğada parçalarına 
ayrılabilir oldukları için 
yeşil sayılmaktadırlar.

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.radikal.com.tr/1999/09/29/resim/01cev.gif&imgrefurl=http://www.radikal.com.tr/1999/09/29/arka/01cev.html&h=105&w=185&sz=9&hl=tr&start=5&usg=__kHaQrHsrLgscF_OhAIgYPG6UfT0=&tbnid=V0I1rMbUg_0mxM:&tbnh=58&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dbitkiden%2Bplastik%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dtr%26sa%3DN
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10.1. İlaç endüstrisinde yapılan çalışmalar

Yeşil kimyanın ilgi alanlarından biri 
de ilaç endüstrisidir. Bu alandaki 
uygulamalarda alternatif kimyasal 

yollar göze çarpmaktadır.

 Böylece işlem basamakları azaldığı 
gibi enerji gereksinimi de 

azalmaktadır. 
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10.2. Organik kimya alanında yapılan çalışmalar
Kimyanın ne kadar emek 

gerektiren bir alan 
olduğunu kağıtların geri 

kazanımı göstermektedir. 
ABD’de kağıt ve 

türevlerinin %50’si 
toplanmakta ve yeniden 

kullanım için geri kazanım 
fabrikalarına 

gönderilmektedir. Ancak, 
kâğıdın geri kazanılması 
kolay değildir. Kâğıdın 
üzerindeki yapışkanlar, 
plastikler, mürekkeple 

işlem donanımlarına 
yapışmaktadır. Bu 

durumda makinelerin 
düzenli olarak 

durdurularak organik 
çözücülerle temizlenmesi 

gerekmektedir. 
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 Atık kağıtlar üzerindeki 
atık kimyasalların maliyeti 
yıllık 500 milyon dolardır. 

Uluslararası bir 
laboratuar, atık kâğıtlar 
üzerindeki polivinilasetat 

vb. polimerleri temizlemek 
için bir enzim 

geliştirmiştir. Bu enzimle 
polimerleri suda çözünen 
vinil alkol ve asetik asite 

çevirmek kolaydır. Bu 
maddeler suda kolayca 

ayrışabilir. Bu işlem, yeşil 
kimya yaklaşımı taşıyan 

alternatif koşullara iyi bir 
örnektir. 



  48

Rakamlarla açıklandığında, 
alternatif koşullarla ciddi 

tasarrufların yapılabileceği 
ortaya konulmaktadır. Bir 

kağıt geri kazanım fabrikası, 
her gün 1000 ton kağıt 
üretmektedir. Enzimler 

üretimi %6 
artırılabilmektedir. Bir yılı 
aşkın süredir marketlerde 

Optimyze adıyla satılan 
enzim,

kırktan fazla kağıt geri 
kazanım fabrikasında 

kullanılmaktadır. Buralarda 2 
milyon ton tutarında tuvalet 
kağıdı, karton gibi 2. el kağıt 

ürünleri üretilmektedir .



  49

10.3. Eğitim alanında yapılan çalışmalar 

Perina (1982) tarafından 
yapılan çalışmada Yugosla 
ilkokul eğiliminde “pedagojik” 
uygulama, öğrencilerin çevre 
kirlenmesi ve kirli çevredeki 
tehlikeler konusundaki 
bilinçlerini artırma 
amaçlanmıştır. Kimya ve ekoloji 
alanında deneyleri yapmak için 
zaman ayırabilecek gönüllü 
çocuklar belirlenmiştir. Hava 
ve su zehirlenmesini 
değerlendiren çocukların 
kendilerinin yapabileceği 
deneyler, çocukların yaşına 
uygun yorumlar için projeler 
seçilmiştir. Çalışmaya 12 çocuk 
katılmıştır. 
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Yapılan deneyler;
1. Su zehirlenmesini 
belirlemek amacıyla 
kurşun (Il) asetat 

çözeltisinde indikatör 
kağıtlarının kullanıldığı 
sülfit testi yapılması,

2. Merck’in işlemi 
izlenerek su 

zehirlenmesini belirlemek 
için metilen testinin 

yapılması,
3. Ringelmann ölçeği 

kullanılarak fabrika duman 
testinin hava kirliliği 
düzeyini belirlemede 

kullanılması.
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   Cann(1999) tarafından yapılan 
çalışmada; Scranton Üniversitesinde 
güz döneminde Çevresel Kimya dersi 
verilerek çağdaş, uygulamalı, yeşil 
sanayi kimyasını sınıflara taşımak 
amaçlanmıştır. Bu dersin bir 
bölümünde Başkanlık Yeşil Kimya 
Zorluk (PGCC-Presidential Green 
Chemistry Challenge) ödülleri 
programının bir tartışması 
kullanılmıştır. Yine derste PGCC’yi 
kazanan tekliflerden birinin ayrıntılı 
bir posterini sunma koşulu 
getirilmiştir. PGCC programı “kimya 
sanayisinde çevresel işbirliği için yeni 
bir EPA dizaynı yoluyla kirliliği 
önlemeyi ve sanayisel ekolojiyi teşvik 
etmeyi” hedeflemiştir. Bu program 
EPA çevresel düzenlemeleri yeniden 
keşfetme girişiminin bir parçası olup 
ve bu ödüller, başkanlık düzeyinde 
kimya alanında verilen tek ödül 
olmuştur. 
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Bireyler, gruplar ve örgütler 
aşağıdaki 3 odak alanından 
birinden ya da daha fazlasından 
yeşil kimya örneklerini aday 
göstermeye çağrılmıştır:
• Yeşil kimya için alternatif 
sentetik yolların kullanılması:
katalizör/biyokatalizör; nötr 
süreçler (fotokimya ve 
biyomimetik sentez); biokütle 
gibi yenilenebilir alternatitler,
• Yeşil kimya için alternatif 
reaksiyon koşullarının 
kullanılması: insan sağlığı ve 
çevre üzerinde etkisi az olan 
eritici sıvıların kullanılması; 
seçiciliğin artması ve atık ve 
misyonların azaltılması,
• Kimyasalların dizaynı: mevcut 
alternatitlerden daha az toksik: 
kaza olasılığı açısından daha 
güvenli olması (Cann, 1999).



  53

Lennon ve arkadaşları 1997’de Glasgow Üniversitesi, Kimya Bölümü 
lisans programına yeni uygulamalar getirilmiştir. Bu uygulamanın 

amaçları:

1. Üniversite ortamı dışında kimyacıların karşılaşacağı konularda 
öğrencilerin bilincini artırmak,

2. Kimyanın mesleki yapısını vurgulamak,
3. Öğrencilerin geniş ölçekli desteklenebilir kimyasal süreçlerdeki 

bilincini artıran yeni öğretim ünitelerini geliştirmektir. 
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Kittredge ve arkadaşları (2004); 
“Kombinatoriyal Kimya” dersi 
için organik kimya laboratuar 
deneyleri geliştirmişlerdir. 

Kombinatoriyal kimya 
tekniklerinin uygulanması 2. sınıf 
üniversite organik laboratuarları 

için oldukça zordur. Sürenin
kısa tutulması, öğrencilerin 

deneyimsiz olması ve maliyetin 
yüksek olması bu deneyleri 
zorlaştıran etmenlerdir. 

Halihazırda bulunan deneyler;
• Tek ürünü elde etmek için 

kullanılan ayraçların miktar ve 
çeşitlerinin belirlenmesi yada,

• Değişik maddelerin karışımıyla, 
ayraçların elde edilmesi yoluyla 

yapılabilmektedir 
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     McCarthy ve Gordon (2005); fakülte, mezun ve öğrencilerin 
işbirliğiyle kolligatif maddelerin ölçümünde daha çevreci bir laboratuar 
çalışması sunmuşlardır. Çünkü bu maddeler moleküllerin türü ile değil 
sayısı ile ilişkilidir. Bu yüzden bu deneyler tam anlamıyla çevreci 
olmayacaktır. Bu çalışmada sunulan deneylerde aromatik çözücüler yerine 
yağ asitleri kullanılabilmektedir. Bu kullanım fiziksel durumları ve düşük 
maliyetleri dolayısıyla daha uygundur ve iki temel çevreci amaca 
ulaşılabilmiştir. Birincisi atıkların toksik olmaması ve ayrıca başka 
maddelerin yapımında hammadde olarak kullanılmasıdır. Ayrıca bu atıkları 
atmak
yerine değerlendirerek eğitimsel laboratuar amaçlarına da ulaşılmıştır. 
İkinci
olarak, yağ asitlerinin endüstriyel sentezi palmiye yağı, pamuk yağı gibi 
tarımsal hammaddelerle hidrojenlenme yoluyla elde edilmesidir Petrol 
kaynaklı maddelere
kıyasla yağ asitlerinin kullanımı yenilenebilir kaynaklar demektir. Çevreci 
teknikler kullanmak eğitimsel amaçların elde edilmesinde zararlı atıklar 
oluşmadan
gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu yaklaşım pratik ve ekonomiktir. Bu “yeşil 
laboratuar” yaklaşımı bir dönemde 250 öğrenci tarafından başarıyla 
uygulanmıştır.
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Leung ve Arıgel (2004); organik kimya 
laboratuarı için bir deney 

önermişlerdir.
Laboratuardaki birçok organik kimya 

deneyi, organik çözücülerde 
gerçekleştirilmiştir. Bu çözücüler, 

laboratuarda oluşan atık maddelerin 
büyük bir yüzdesinden sorumludur. Bu 
yüzden çevre dostu çözücülerin veya 

çözücüsüz reaksiyonların geliştirilmesi, 
büyük önem taşımaya devam 

etmektedir. Ede ettikleri bulgulara 
dayanarak, üç saatlik bir ikinci sınıf 

organik kimya laboratuarı dersi 
süresince tamamlanabilecek çözücüsüz 
“Wittig reaksiyonunu’ içeren bir deney 
geliştirmişlerdir. “Wittig reaksiyonunun 

geleneksel değerine ek olarak, bu 
deney aynı

zamanda, organik kimya öğretim 
laboratuarında gerçekleştirilen 

(çözücülü) genel reaksiyonlara bir 
çeşitlilik katmıştır.
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Harper ve arkadaşları (2002); su 
fazında paladyum-katalizörlü 
reaksiyonu lisans
Laboratuarına adapte etmişlerdir. 
Paladyum-katalizörlü reaksiyon 
seçilmesi önemlidir. Çünkü bu 
metalle katalizörlenen organik 
dönüşümlerin sayısı çok
fazladır. Bu çalışmada; suda 
çözülebilir ligand ve 
trifenilfosfinmonosülfonat 
JPPMS)’ın sentezini ve 
iyodobenzenin su fazında paladyum-
katalizörlü olarak
Dietilfosfinle bağ yapmasında 
kullanımı anlatılmıştır. Sonuçta 
oluşan suda çözülebilir Pd(m-
TPPMS)4 kompleksi iyodürlerle bağ 
için kullanılabilir. Bu - Pd(m-
TPPMS)4 ‘ün suda 
hazırlanabileceğini denemiş ve 4-
iyodotolueni pahalı iyodobenzenle 
başarılı şekilde yer değiştirilmiştir. 
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McKenzie ve arkadaşları (2005) iki alternatif 
reaksiyon ortamında çalışmışlardır. Birinde 

piridinyum tribromür, diğerinde 
hidrojenperoksid-hidrojenbromür sistemi

kullanılmış ve geleneksel stilbenenin bromlanma 
süreciyle kıyaslanmıştır. Bir üniversite 

laboratuarında yapılan deneyin verimliliği kadar 
güvenlik ve çevresel kontrollerde önem arz 

etmektedir. Kimya müfredatı ve daha yeşil bir 
prosedür için bromlama reaksiyonu 

kıyaslanmıştır. Geleneksel kimyasal konsept ve 
laboratuar becerilerine farklı bir yaklaşımla 

yeni beceri ve konseptler katmak amaçlanmıştır. 
Alkenlerin bromlanması sürecinde öğrencilere 
daha güvenli, verimli ve modern bir prosedür 

sunulabilmiştir. Bu laboratuar işlemi, bromlama 
deneyinin daha çevreci optimizasyonu 

uygulaması kullanılarak ölçülmüştür. Çevreci 
prensipler ve kimyasal konseptleri öğretmek 
adına sonuçlar, kullanılan yönetimin etkinliğini 

göstermiştir. 
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  Reaktanların ve reaksiyon koşullarının 
seçiminde çevresel konuları dikkate alan 
kimyasal sentezler artmaktadır. Çünkü 
sanayi ve akademik araştırmacılar 
çevresel açıdan iyi huylu yeşil yaklaşımın 
çevresel ve ekonomik avantajlarının 
farkına varmaktadır. Öğretim 
laboratuarlarında yeşil deneylerin 
yapılması güvenliği artırmakta, büyük 
ölçekli tekniklerin rutin bir şekilde 
kullanılmasına olanak vermektedir. Ayrıca 
yeşil deneyler kimyasal güvenliğin 
tartışılması için ideal bir ortam 
oluşturmaktadır. Yeşil reaksiyon ve 
belirteçlerin kullanılması da çağdaş 
yöntemlerin kullanılmasını sağlamakta ve 
öğrencilere kimyasal araştırmaya ilişkin 
örnekler sunmaktadır. Günümüzde çoğu 
kimya dersinde çevresel konulara yer 
verilmesine karşın pek az derste çevre 
konuları, laboratuar çalışmalarına entegre 
edilmektedir. Bunun nedenlerinden biri, 
bu alanda basılı materyal olmamasıdır 
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Reed ve arkadaşı (2000) Oregon Üniversitesinde okutulan 
organik kimya laboratuar dersinde kullanılmak üzere, deneyler 
geliştirmiştir . Bu çalışmada öğrencilerin çevresel açıdan iyi, 

olumlu koşullarda siklohexen’in oksidasyonuyla adipik asit 
sentezlenmesi konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır. Bu 
uygulama, yeşil laboratuar tekniklerini öğreten ve yeşil 

kimya laboratuarlarını sunan deney türlerine örnek 
oluşturmuştur. Öğrencilere yeşil belirteçlerin, reaksiyon 

koşullarının ve ürünlerin kullanıldığı bir yaklaşımın faydalarını 
ilk elden gösterirken temel organik sentez laboratuarı 

becerilerini öğretmek hedef olarak amaçlanmıştır. Yeşil 
deneylerde kullanılan bazı kriterler belirlenmiştir. Her deney 

için geçerli olan kriterler:

1.   Yeşil kimya kavramlarını göstermek (geri dönüşüm, 
zararların azaltılması),
2.   Modern kimya ve tekniklerini öğretmek,
3.   Sınıfta verilen dersi tamamlamak ve sınıftaki çevresel 
konuların tartışılması için platform oluşturmak,
4.  Mikro ölçek yada makro ölçekli yöntemlere uygulanabilmek,
5.  Ucuz, yeşil çözücü ve belirteçleri kullanmak,
6.  Laboratuar atığı ve zararlı maddelerin az olmasıdır.



  61

Central Queensland Üniversitesinde de yeşil kimya dersi bulunmaktadır. Bu 
ders 24 saat öğrenci sunumları ve workshop, 12 saat teorik ders, 30 saat 
pratik, panel tartışmaları, konuk konuşmacılar olmak üzere toplam 66 saatten 
oluşmaktadır. içeriğini Yeşil kimya nedir? Atom ekonomisi, kimya araçları, yeşil 
kimyanın prensipleri , kimyanın kaynakları ve çevre üzerindeki etkisi, reaksiyon 
tipleri, güvenli kimyasal dizayn etme yöntemleri,yeşil kimya örnekleri, 
biyoteknoloji,çözücüsüz ve çözücü alternatifleri, yeşil kimya internet 
kaynakları oluşturmaktadır. 
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Diğer  bir yeşil kimya dersi Monash 
Üniversitesindedir. Bu ders “Sürdürülebilir 

kimya’’ adı altında 3. sınıfın birinci döneminde 
okutulmaktadır. 12 saat teorik ders,

6 saat özel ders, 15 saat pratik laboratuar 
uygulamaları olmak üzere toplam 33 saatten 
oluşmaktadır. Yeşil kimyanın tanımı, tarihsel 

süreçte yeşil kimya ve modern kimya endüstrisi 
ile ilişkisi, yeşil kimyanın prensipleri, kimya 

endüstrisine uygulanabilir olarak yaşam halkası, 
yeşil kimya teknolojileri, yeşil 

ürünler/kimyasallar/reaksiyonlar, kataliz, yeşil 
kimyanın amaçları dersin içeriğini 

oluşturmaktır. 
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11. Yeşil kimya alanında gerçekleştirilen aktiviteler

• Amerika’da 1990 yılında EPA’da araştırma, sempozyum ve eğitim ile ilgili 
çalışmalar başlamıştır. 1995 yılında Amerika’da yeşil kimya ödülleri;

şirketleri ve akademik araştırma yapan kişileri çalışmaya yönlendirmek için 
konulmuştur.

• İtalya’da 1993 yılında Çevre için Liniversitelerarası Konsorsiyum (INCA 
lnteruniversity Consortiom Chemistry for the Environment) kurulmuştur. 

Bu
konsorsiyumun kuruluş amacı; çevre, fizikokimya, organik kimya, anorganik 

kimya, analitik, endüstriyel ve biyokimya gibi farklı alanlarda çalışan 
kimyacıları bir araya getirmek, daha temiz reaksiyonlar ve kirlilikten

korunma araştırmaları desteklemekür.
• Ağustos 1996’da IUPAC (International Union for Pure and Applied 
Chemistry), 3. Komisyonda yeşil kimya çalışma partisi kurulmuştur. ilk
uluslararası yeşil kimya konferansı 1997’de yapılmıştır. Aynı zamanda 

Yeşil Kimya Enstitüsü (GCI) kurulmuştur.
• Avrupa Birliği 4., 5. ve 6. yapılandırma programında yeşil kinıyayı 

araştırma alanlarından bir olarak belirlemiştir.
• IUPAC, 2001 yılında yeşil kimya alt komitesini kurmuştur

Y kimya ile ilgili olarak ulusal/uluslararası organizasyonlar ve ülkeleri 
aşağıdaki söedir (Tundo, 2002-b):
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• Avusturalya: Australian Research Council (ARC)
• Çek Cumhuriyeti: The Czech Chemical Society

• Almanya: Gesellschaft Deutsche Chemiker (GDCh)
• İtalya: lnteruniversity Consortiom Chemistry for the Environment (INCA)

• Japonya: Green 8 Sustainable Chemistry Network (GSCN)
• Rusya: D. Mendeleyev University of Chemical Technology

• Ingiltere: Green Chemistry Network (GCN)
• Amerika: Green Chemistry lnstitute (GCI)

• Amerika: Environmental Protection Agency’s (EPA)
• Avrupa: Alliance for Chernical Sciences and Technologies in Europe 

(AllChemE)
• Avrupa: European Chemical lndustry Council (CEFIC)

• Avrupa: European Chemistry Thematic Network (ECTN)
ji ve sürdürülebilir kimya ile ilgili IUPAC ve OECD’nin (Organisalion for

k x Co-operation and Development) yaptığı çalışmalar aşağıdaki şekildedir
2002-b; Tundo and Mammino, 2002):

e Foundation of the IUPAC Working F’arty on Synthetic Pathways and 
Processes in Green Chemistry, Seoul, Korea, August 1996,

e lnternational Conference on “Challenging Perspectives on Green 
Chemistry”, Venice, ltaly, September 1997 (sponsored by IUPAC),

e IUPAC-UNESCO Project on SmaII-Scale Chemical Experiments (1998 to
now),



  65

• CECD Workshop on Sustainable Chemistry, Venice, ltaly, October 1998,
• Meeting of the IUPAC Working Party on Synthetic Pathways and Processes in 

Green Chemistry, Venice, Itaiy, October 1998,
• OECD international Meeting on Sustainable Chemistry R and Education,

Rome, ltaly March 2000,
• IUPAC ICOS 13 (mini Symposium on Green Organic Synthesis), Warsaw, roland, 

July 1-5 2000,
• Special Topic Issue and Symposium-in-Print on Green Clıemistry (Journal

of Pure and Applied Chemistry, 72, yol. 7, 2000), July 2000,
• OECD Workshop on Research and Development in the Context of

Sustainable Chemistry, Tokyo, Japan, October 2000,
• UPAC Co-Sponsored International Conference on “Chemical Education

and Sustainable Development, October 11-14, 2000, Moscow, Russia,
• Institution of the Subcommittee on Green Chemistry within the Commission

111.2 of IUPAC Division ili, December 2000,
• IUPAC international Syrnposium on Green Chemistry, Delhi, India, January 10-

13 2001,
• IUPAC/ICSU Workshop on Electrochemistıy and Interfacial Chemistry in 

Environmental Clean-Up and Green Chemical Processes, Coimbra, Portugal, April 
6-7 2001, • IUPAC CHEMRAWN XIV, World Conference on Green Chemistry, 

Boulder, Colorado, Jurıc 9-13 2001,
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• IUPAC 38 Congress (Erıvironmental Chemistry and the Greenirıg of lndustry), 
Brisbane, Australia, July 1 2001,
e IUPAC Committee on Teaching of Chemistry; Satellite Conference, Brisbane, 
Australia, July 1
• Foundation of the IUPAC Interdivisional Subcommittee on Green Chemistry 
Brisbane, Australia, JuIy 2001,
• JUPAC Workshop on Green Chemistry Education, Venice, September 12-14 
2001.
Jl kimya eğitimi ile ilgili olarak IUPAC tarafından 2001 yılında Viyana’da 
azenlenen Workshop’ta sunulan faaliyet alanları şu şekilde sıralanabilir (Tundo,
• Yeşil k eğitim sistemleri ile birleştirmek için var olan uygun devlet ve endüstri 
programları (ödüller, bilgilendirme kitapları),
• Var olan yeşil kimya eğitim materyalleri, araçları, girişimleri ve kaynakları,
• Yeşil kimya ile ilgili eğitim alanları,
• Yeşil kimya eğitim programlarını yeni eğitim araç-gereçleriyle yenilerne ve 
geliştirme,
• Yeşil kimya eğitim programlarının uygulanması için sorumluluk alma ve öneriler 
hazırlema.
V düzenlenen Workshop’ta yeşil kimya eğitim programlarını yeni eğitim aaç-
gereçleriyle yenileme ve geliştirme konulu oturumda tartışılanlar şu şekildedir 
(Tundo, 2002-b):
• Daha fazla eğitim kaynağının, jaboratuar deney v okuUar için kaynak materva 
geUştkiimesi,
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• Kitapların, derslerin ve diğer kaynak materyallerinin yeşil olmasının sağlanması, • 
Yeşil ve sürdürülebilir kimyayı içine alan disiplinler arası aktiviteler üzerine ilginin 
arttırılması,
• Endüstriyi eğitim kaynaklarının sağlanması ve bu alana sermaye ayrılması konusunda 
cesaretlendirmektir.
kimya eğitimi ile ilgili olarak IUPAC tarafından 2001 yılında Viyana’da nIenen 
Workshop sonunda aşağıdaki öneriler sunulmuştur (Tundo, 2002-b):
• Toplumu yeşil kimyanın yararları hakkında bilinçlendirmek (IUPAC),
• Yeşil kimya alanında eğitim ve uygulamaları cesaretlendirmek
(IUPAC/OECD),
• Yeşil kimyanın müfredatlara dahil edilmesi ile ilgilenen, yeşil kimya materyallerin 
gelişimini sağlamak (IUPAC/OECD),
• Ekonomist, mühendis ve biyologların yeşil kimya alanında birlikte çalışmalarını 
sağlamak (IUPAC/OECD),
• YeşU kimya eğitim materyallerini ve tekniklerini, hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelere yaymak (IUPAC/OECD),
• Yeşil kimya eğitim materyallerini UNIDO, EU, WHO, EAO, FECS ve UNESCO gibi 
organizasyonlarla koordine etmek (IUPAC),
• Yeşil kimyanın ilk ve orta dereceli okullarda uygulanmasını cesaretlendirmek için 
mekanizmalar geliştirmek (IUPAC/NGOs),
• Ulusal organizasyonları ve hükümetler uluslar arası seviyede uyum, katılım ve bilgi 
transferi için cesaretlendirmek (IUPAC/OECD),
• Yeşil kimya prensiplerini kimya olimpiyatları yarışmasına dahil etmektir.
Care için Üniversitelerarası Kimya Konsorsiyumu (INCA) olan, uluslararası . “Yeşil 
Kimya: İlgi Çekici Perspektifler” (Gren Chemistry: Challenging t konulu workshop; 1997 
yılında Viyana’da yapılmıştır. 
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12. Yeşil Kimyanın Hedefi:

1.Çevre bilincinin geliştirilmesi
 

2.Yeni reaksiyon yöntemleri hakkında 
bilgi sahibi olunması

 
3.Reaksiyonların planlanırken çevreye 

daha az zarar verecek şekilde 
planlanması.
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13. Yeşil Kimya Araştırmasının amacı: Çalışmada, Yeşil 
Kimya sloganı içinde 
yer alan kavramsal 

süreçlerin, bireylerde 
davranış olarak 

gelişmesini sağlayıcı 
ve interdisipliner tüm 
alanlardaki bireylerin 
Yeşil Kimya’ya yönelik 

tutumlarını 
belirlemek için uygun 
olabilecek bir tutum 

ölçeği’nin 
oluşturulması 

hedeflenmiştir. 
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14. Yeşil Kimya Araştırmasının sonucu:

Çevre korumada, Yeşil Kimya bilinci, 
global değişim sürecinde tüm 

disiplinlerdeki bireyler için ekosistemi 
koruyan bir alternatif olarak yerini 
almalıdır. Yeşil Kimya bilinciyle ilgili 
olarak, üniversitelerin fen ve sosyal 

bölümlerinde okuyan öğrencilerin, Yeşil 
Kimya ile ilgili tutumlarını belirlemek 
amacıyla uygulanan ölçeğin sonuçları; 

Yeşil Kimya kavramı ile birçok çevresel, 
bilimsel ve eğitimsel süreçlerin 

ilişkilendirilebileceğini ve daha ileri 
boyutta da ilişkilendirilmesi gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, Yeşil 

Kimya’nın slogan olabilmesi için, 
uygulanan ölçek sonuçlarından yola 
çıkılarak bir yeşil kimya piramidi 

oluşturulmuştur. 
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Araştırmacı sonuç 
olarak, Yeşil Kimya 

bilinç ölçeğinden çıkan 
sonuçların, gelecek 

nesillere çevre koruma 
konusunda daha detaylı 

bir bakış açısı 
kazandıracağını, yeşil 
çevre oluşumuna büyük 
katkı sağlanacağını ve 
yeşil kimya bilincinin, 

global bir parola haline 
geleceğini 

düşünmektedir. 
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15. Yeşil kimya ve sürdürülebilir kalkınma:
        Kalkınmayı  genel anlamda 

ekonomideki büyüme ve gelişme 
olarak tanımlayabiliriz. 
Sürdürülebilir kalkınma ise doğal 
kaynaklar tüketilmeden ve çevre 
yıkımına neden olmadan yapılan 
kalkınmadır.  

        Sürdürülebilir kalkınmada esas 
amaç, doğa ve çevre ile barışık 
yaşamaktır. Yani, doğal çevrenin 
yapısını bozmadan en iyi şekilde 
yararlanmaktır. Kalkınmanın amacı 
toplumun ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini belirleyerek üretim ve 
tüketim dengelerini planlamaktır. 
Kalkınmanın sağlıklı bir biçimde 
gerçekleşebilmesi için nüfus ve aile 
planlanması şarttır. Sanayileşmiş 
ülkeler ölüm ve doğum oranını 
ayarlayarak ekonomik ve sosyal 
yönden gelişmiştir. 
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Sürdürülebilir kalkınmanın temel esaslarından biride yenilenebilir 
kaynakları kullanmaktır. Bunun için yenilenebilir kaynaklara ve geri 
dönüşümlü ürünlere yönelmek gerekir. Bazı enerji ve hammadde 
kaynakları  kısa zamanda yenilenemez. Uzun sürede yenilenebilir. 
Örneğin; ihtiyaçlarımızı karşılamak için kesilen ağaçların yerine hemen 
yenileri dikilmelidir. Bu sayede ormanlar kendilerini yeniler ve denge 
sağlanır.
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Sürdürülebilir kalkınmayı sürekli hale getirmek 
için doğal kaynaklarımızı verimli ve yerinde 
kullanmamız gerekir. Doğal kaynaklarımız bitmez 
ve tükenmez değerler değildirler. Doğal 
kaynaklarımız kısa vadeli avantaj elde etmek 
yerine, uzun vadeli çıkarlara dayanmalıdır. 
Örneğin; sadece ulaşım ve diğer avantajlar 
nedeniyle verimli topraklar üzerine sanayi 
tesisleri yapılmamalıdır. Bunun için verimsiz 
topraklar seçilmelidir. 
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edat 

MAMİŞ

20338594

   eynep 

Özlem 

 ÖLMEZ

 20433475



  76



  77

Grup sunumlarının değerlendirilmesi

Örümcek ağı

Öğretim kurumlarında kullanılabilir olma

Görselleştirerek öğretici olma

Güdüleyici 
olma

Yeni bilgi 
edinmeye 

teşvik edici 
olma

Model 
oluşumuna 
uygun olma

Bağlantı 
kurmaya 

etkin 
olma

Sunuma 
uygun 
olma

Yeni bilgi 
verici olma

DEĞERLENDİRME:

0= EN DÜŞÜK

4= EN YÜKSEK
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