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I<IMDER HIZLA BDYUYOR 

Kimyagerler Dernegi 
. 2001 ytlmdaki kurulu~un

dan bugiine 1000'yalan 
iiyeye ula~tl. Bir c;:ok et
kinlik,egitim, iiniversite ve 
sanayi ili~kileri ile 
kimyagerlerin var-
l@ru arumsam. 

Kimyagerler Der
negi Ba~karu Sa
ym Prof.Dr. c;:etin 
Giller dernegin 
nic;:in kuruldugunu 
ve temel hedefle
rini bizler kaleme 
aldt. 

Ki'NIYAGER
LERDERNEGi 

. N i c;:iN KUR UL
MU~TUR? 

.'1.. 
TE:>plumda meslek grupla-
n mesleki ve sosyal hakla
nru korumak veya iyile~-

tirmek amat1 ile, Meslek 
Odalan, Sendikalar ,veya 

Dernekler kurmaktadtr. 
Kimyagerlerin bu tiir bir 
orgiitii olmamast nedeni 

~EYH-UL K1MYAGERAN 't kaybettik. HOCALARIN 
. DEDESt PROF. DR. ALl RIZA BERKEM 24.05.2007 
tarihinde aram1zdan aynldt. 

Ali Rtza Berkem 23 Eyliil 
190S'de Seferihisar'da 
dogdu. ilkogrenimini Se
ferihisar'da, orta ogreni
mini de izmir Erkek Lise- • 
si'nde yaptt. 1928 yilinda 
liseyi birincilikle bitirdigi 
ic;:in Ogretmenler Kurulu 
tarafmdan Maarif V ekale
tine A vrupa'ya ogrenime 
gonderilmek iizere aday 
gosterildi Ac;:tlan smavt 
kazandt ve Fizik Bilimleri 
lisans ogrenimini yapmak 

ile c;:ogu yasal hakkmt yi
tirmi~lerdir. ~amu ve 
Ozel sektorde c;:ah~an 
meslekta~latlffilz tara6n
dan dile getirilen bu du
rum gozoniine altnarak 

Meslekta~lanmtzm kay
bettigi haklan geri alabil
mek ve daha fazla hak 
kaybma.ugramamak ic;:in 9 
Eylill2001 tarihinde 

·~ 
~yagerler dernegi ku-
rulmu~tur.Bugiin en stk 
ker~tla~tlan sorulardan 
biri : T~rkiye Kimya Der-

negi varken neden Kim
yagerler Dernegi kuruldu 
( Y azmm tamamtnl 2. 
sayfada okuyabilirisiniz) 

iizere Fraosa'ya gonderil
di. Montpellier Lisesi'nde 
okudu ve Franstz baka
lorya smavtru kazanarak 
1929 ytltnda iiniversiteye 
kaydoldu. De;: ytl siiren 
iiniversite ogrenimi so
nunda, 1932'de "Fizik 
Bilimleri Ogretim Lisanst 
Diplomast" ile "Kimya 
Yiiksek Miihendisligi 
Diplomast"ru ald1. Kimya 
Miihendisligini de birinci
likle bitirdigi ic;:in o ytl 
ihdas edileo ( Y aztrun 
tamamtru 3. sayfada oku
yabilirisiniz) 
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Toplumda meslek 

gruplan mesfeki ve 

sosyal haklartnt 

korumak vrya 

!Jifettirmek amact ile, 

Meslek Odalan, 

Sendikalar veya 

Dernekler 

kttrmaktadtr. 

Kimyager/er Dernej,inin 

amact} 0/kemiz Kimya 

bilimi ve endustrisi 

a/amnda ararttrma} 

geltjtirme ve uygu/ama 

potansfye/inin U/us/ar 

arast dii~i de dikkate 

alrnarak ka/krnmaszna 

katkzda bulunmak. 

Oyelerinin ii:duk hak/anm 

ve mes/ek onunmu ve 

guvencesini saf,famaktzr. 

S a y1: l, Ekim 2007 

KiMYAG E RL E R DERNEGi Ni<;iN 
KURULMU~TUR ? 

Toplumda meslek grupla- leki haklan korumak ama-
n mesleki ve sosyal hakla- c1 ile 1954 yilinda kurulan 
nru korumak veya iyile~- Tiirkiye Mimar ve Mii-
tirmek amac1 ile, Meslek hendisler Odalart Birli-
Odalart, Sendikalar ve- gi'ne (TMMOB) kat1la-
ya Dernekler kurmakta- rak, Kimya ogretmenleri 
dlr. Kimyagerlerin bu tiir ise Ogretmen Sendika-
bir orgiiti.i olmamas1 ne- Ian ve Ogretmen Der-

. deni ile c;:ogu yasal hakkm1 nekleri ile meslek haklan-
yitirmi~lerdir. Kamu ve ru bugiine kadar en iyi 
Ozel sektorde c;:all~an ~ekilde korumu~lardlr. 
Meslekta~larmuz tarafm- Sayilar1 30000 avannda 
dan dile getirilen bu du- olan kimyagerlerin bugii-

Kimyagerler Demegi Ba§karu 
Prof.Dr.<;etin Giller 

rum gozoniine allnarak ne kadar mesleki haklanru 2001 y:ilindan buyana yaptl-
Meslekta~larmuzm kay- takip edecek bir kurulu~u gt faaliyeder dernegin ge-
bettigi. haklan geri alabil- olmami~ yada her neden- rekliligini ve onemini gos-
mek ve daha fazla hak se omurleri klsa olmu~tur. termektedir. 

' kaybma ugramamak ic;:in 9 Ozel ve kamu Kimyagerler Der-
Eylill 2001 tarihinde kurmlanndaki c;:ah~malan negmm amacl,Ulkemiz 
Kimyagerler dernegi ku- ayni kanunla diizenlenmi~ Kimya bilimi ve endiistrisi 
rulmu~tur. Kimya Muhendislerinin alarunda ara~tlrma, geli~tir-

Bugiin en s1k Kimyagerleri Odalanna me ve uygulama potansiye-
kar~Ila~Ilan sorulardan kabul etmemelerini sorgu- linin Uluslar aras1 diizeyi de 
bid : Tiirkiye Kimya lamayanlar, yukanda be- dikkate allnarak kalklnma-
Demegi varken neden lirtilen meslekleri bir s;at1 sma katklda bulunmak. 

• Kimyagerler Demegi alt1nda toplayan T urkiye Uyelerinin ozluk haklanru 
kuruldu? Once- r--;::;;;;:::::::~==::::::;::===::::-•----=:;;:::;:::::;;:=:,] ve meslek onurunu ve 
!ikle ~unu belirt- giivencesini saglamaktlr. 
memde yarar Aynca, Kimyagerlik 
var.Kimyagerler mesleginin geli~mesi 
dernegi Mesleki yoniinde gerekli her tiir 
bir sivil toplum giri~imde bulunmak 
orgiitiidiir ve amac1 ile kurulmu~ olan 
hlc;:bir dernek Kimyagerler dem eginin 

. yada kurulu~a iiye saytsl 1000 
kaq1 kurulma- cJvanndadlr. 

mi~tlr. Demek olarak he-

Kimya Demck onur kurulu iiyemiz ve kurcumuz Prof.Dr. Gii
bilimini kullana- rei Ni§li fuar standuruzt ziyaretinde 

defimiz, 30000 ctvannda 
oldugu bilinen Kimya-

rak ortaya s:tkffil~ 
be~ onemli meslek vardlr. 
Bunlar: Kimyagerlik, 
Kimya Miihendisligi, 

· Kimya Ogretmenlig, 
Kimya Teknikerligi, ve 
Kimya Teknisyenligi 
yada L aborantltk-
ttr.Bunlardan Universite 
egitimi sonucunda kazaru
lan meslekler olan ilk uc;ii
nii ele alacak olursak, 
Kimya miihendisleri mes-

Kimya D erneginden aytil
madan diger meslek grup
lartnda oldugu gibi mesle
ki haklanru takip etmek 
ve gerektiginde miidahale 
etmek t<;tn kurduklan 
Kimyagerler D emegini 
sorgulamak istemektedir
ler. Biitun bunlara kar~m, 
Kimyagerler D erneginin 
kurulu~ tarihl olan 9 Eylill 

gerin c;ogunu iiye yapa
rak KiMYAGERLER 
ODASI kumakt1r. Bunun 
ic;in ti.im kimyagerleri iiye 
olmak iizere KiMY A
GERLER DERNEGiNE 
davet ediyorum. 

Prof.Dr.<;:etin Giller 

Kimyagerler Dernegi 

Ba~karu 



Kimyagerler de rnegi 

Fuarlar ile Tan1nd1k Tanl§tlk 

TURKCHEMQ7 davetl isiyiz 
Fuar organizas

yonlart sektorel olarak 
geli~menin,mesleki a<;tdan 
da birikirnin ve donarumh 
olmarun onemli bir etke
nidir. Kimya biliminin, 
sanayinin her zaman 
ba~ lokomotifi olmast biz 
kimyagerlerin bu konuda
ki hassasiyetini artttrmak
tadtr. Uretirnin her alanda 
temel ogelerden birisi 
kimya olmu~tur. Ancak 
sektoriin temele <;ah~anla
n kimyagerlerin olmas1 
gen;egi hep unutulmu§tur 
veya bilerek suistimal 
edilmi~tir. 

Kimyagerler D er
negi 2006' run kastm aym
da kattldtgt Turkchem
istanbul fuarmda sahada
ki yerini almt~ ve kimya 

bilimine yapacagt kaliteli 
hizmetlerin sinyalini ver
mi~tir.istanbul ve cevre 
illerindeki meslekta~lan

mtzm ziyaretleri bizleri 
memnun etmi~ ve faydalt 
bir eylem i<;inde oldugu-

Tur kchem06 stanchm.tz istanbul 
Ternsilcimiz Saym Ahmet Ak~ 

muz hissini arttlrmt~
ttr.Nitekim bu amactmtzt 
ve vizyonumuzu goren 
fuar organizatorleri ger-

SiMYAC I' DAN PAOELO COELHO 

"Evren, herkesirt anlaya
cagt bir dilde var olmu~
tur, ama insanlar unut
mu~tur bu dili. Bir<;ok 
?eyle birlikte bu Evrensel 
Dili anyorum ben. Bu 
ylizden buradaytm. ~un
ki.i bu Evrensel Dil'i bilen 
birini bulmam gerekiyor. 
Bir Simyac1." 

"Bi.i.ti.in ya~arnlartru, labo
ratuarlannda 

madenleri antmaya ada
mt~ insanlardt 

simyactlar; bir maden ytl
larca ate§te pi~irilecek 
olursa, 

kendine ozgi.i. bi.i.tlin nite
liklerinden kurtulacagma 
ve onun yenne genye 
Evrenin Ruhu'nun kalaca-

gtna inaruyorlardt." 

"Bu Yi.i.ce Nesne, simya
ctlartn yerylizlinde bulu
nan her ~eyi 

anlamalartna olanak saglt
yordu. c;:u.nkii bu Yiice 
Nesne, biitlin nesnelerirt 
kendi aralarmda ileti~im 
kurmalartru 

saglayan dildi. Biiylik Ma
rifet ya da Bi.i.ylik Y aptt 
adtnl verdikleri bu bulgu 
iki par<;:adan olusuyordu: 
Stvt ve katt." 

"Biitlin hayattnm, gordi.i
gu ogrenirnlerin bir tek 
amac1 vardt: Evrenin ko
nu~tugu biricik gers:ek dill 
bulmak. Ba§langt<; da Es
peranto dilini ogrenmi§, 
ardmdan 

dinleri irtcelemi§ ve so-

<;ekle§tirdikleri organizas
yonlarda Kimyagerler 
D ernegine geni~ yer ver
meye ba~lamt~t1r. 2006 
yilinda oldugu gibi derne
girniz Turkchem07 fua
nnda davet edilmi~tir 
Tiirkiye'nin en geni~ 
Hammadde Fuan olan 
Turkchem07 -Kimyasal 
hammadde, yardtmct 
madde ozel ve spesifik 
kimyasallarla sektor ve 
iiyelerimizle bulu~u
yor.Fuar alarundaki 
standanuzla tum iiyeleri
rnize ve sektore ula~tyo
ruz.Tiim Kimyager arka
da~lanmtzt daha verimli 
ve kaliteli bir kirnya bilimi 
ugruna sanayideki yerleri
ni almalanru umut ederek 
31 Ekim-3 Kastm asans 
istanbul da ki fuara bekle
rim 

Kimyager Ahmet Akta~. 
Kimyagerler Dernegi 
i stanbul Temsilcisi 

nunda simyaya merak sar
mt~t1. Esperantoca 

konu§mayt biliyordu, degi
§ik dinlerirt hepsini eksiksiz 
anhyordu, ama heni.i.z bir 
simyac1 degildi." 

"Simyactlar, madenleri an
tan ate§i gozlernlemek 

i<;in yillarca laboratuarlartna 
kapantyorlardi. Ate~e 

bakmaya kendilerini oylesi
ne veriyorlardt ki, vicdanla
rtnda, 

diinyamn bi.iti.i.n fani deger
lerinden kurtulup artruyor
lardi. 

Ve sonunda, bir gi.i.n, ma
denleri arttmarun asltnda 

kendilerini armdtrmak ol
dugunu anhyorlardt" 

Sayfa 3 

TurkchemO 7 fuannda 

davet edilmistir 
> 

T iirkrye 'nin en genzj 

Hammadde Fuan olan 

Turkchem07 - Kimyasal 

hammadde, y ardtmcz 

madde iizel ve spesifik 

kimyasallarla sektiir tJe 

i!Jelerimi;de bulupgor 

'Ve sonunda, bir giin, 

madenleri arttmamn 

aslznda 

kendilerini armdzrmak 

oldugunu anl!]orlardz" 
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30-40 Bin Kimyager-I<imya Mi.ihendisine i~ istihdarru 

Turkiye Kimya Sanayine uzun yillartru vermi~ biri olan Saym Faruk Peqembe ile 

Ulkemiz Kimya sektorii hakkmda gorii~tlik. 

Tiirkiye'deki kimya 
sektoriini.in prosesten c;:ok 
formillasyon kimyasma 
dogru gittigini belirten 
Faruk Peqembe 

dtr." dedi. 

"formiilasyon c;:ah~an fir-1••••••••••• . malar olmah ve bu firma
Jar birc;:ok konuda uzman 

Astl ihtisas alarurun 
serarnik sektori1ne iiriinler 
yapmak oldugunu soyle
yen Per~embe, 

Esterifikasyon, siilfo, 
quart, arnidifikasyon gibi 
birc;:ok i~lerni gerc;:ekle~ti
ren i~letmesiyle ilgili ilginc;: 
bir arustru payla§t1 bizler
le. "Giinlimuzde insanlar 
tek yonliiler. Bu c;:ok bii
yiik eksiklik. c;:ok yonlii 
olmak laztm, c;:ok sade 
dii§iinmek gerek. Bir za
manlar bir kart§ttrtct al
dtm. Devir kontrollii ol
mast gerekiyordu. Bakttm 
c;:ok pahahya mal oluyor. 
Akhma araba §anztmaru 
ile bu sorunu c;:ozmek 
geldi. Bir yerlerden dort 

kazalart, yanlt§ kimyasal 
onermek, her isteyenin 
istedigi kimyasah bakkal
dan §eker ahr gibi almast 
gibi riskier ic;:eriyor bu 
durun. iZTO iiyesiyim. 
Kimyasal hammadde tica
reti yapan i~letmelere so
rumlu miidiirliik zorunlu
lugu getirilmesi ic;in giri
§imlerim var. Boyle bir 
zorunluluk olursa hem 
yukarda saydtgtm riskier 
azahr hem de 30-40 bin 
kimyager-kimya miihendi
sine i§ istihdamt dogar." 
dedi. Bu konuda Kimya
gerler Dernegi ile ortak 
c;:ah§maya hazir oldugunu 
da ekledi. 

www.kimyager.org 

"Ve sommda, bir giin, 
madenieri antmanm asimda 

kendiierini anndmnak 
oidugunu aniryoriardr" 

"Proses kimyast i[in fOk 

gef kaldzk. 0 lkemizdeki 

bu yiinlii giri{imler ya fOk 

dii{iik kapasitede olup 

diinya iireticileri ile 

yart{amryor ya da ilk pkt{ 

malzemesini aldtf,zmzz 

.ftyatlara son iiriinler 

olabilryor p!Jasada. " 

olmah. Ornegin deri sek
toriine iiri.in yaptyorsu
nuz. 0 sektor stklnttya 
girince kendi alternatifiniz 
olmah. Proses kimyas1 
ic;:in c;:ok gee;: kaldtk. Olke
mizdeki bu yonlii giri~im-

. ler ya c;:ok dii~iik kapasite
de olup diinya iireticileri 
ile yan~anuyor ya da ilk 
<,:tkl~ malzemesini aldtgt
nuz fiyatlara son iiriinler 
olabiliyor piyasada. Mese
la zirai ilac;: sektoriine for
mUller c;:ah~abilen bir flr
ma kurulabilir. Bir gilliin 

· kopanldtktan sorua iic;: 
giin degil de yedi giin ku
rumadan kalmastru sagla
yacak bir iiriin yaparstruz. 
Bu tamamen formiile 
dayanan bir iiriindiir. Ve 
satma pnsilllZ olur. Bu 
i~ler ic;:in de en uygun egi
tim kimyagerlerin aldtgt-

. dtr. Oreticilerin bu yiiz
den kirnyager c;:ah~ttrmala
n daha sagllkh olacakttr . 
Y a da genc;:ler iic;: be~ ki~i 
bir araya gelip boyle iire
timler yapan yerler ac;:abi
lir. Tiirkiye'deki kirnya 
sanayi, miihendise arttk 
c;:ok ihtiyac;: duymuyor. 

• Bu yiizden egitirnler kim
yagerlik-kimya miihendis
ligi kan§lffil bir ic;:erikte 
olmahdtr. Oniversiteler 
sanayiden c;:ok kopuklar. 
Birlikte c;:ah~mak laztm . 
0 niversi telerde sanayicile
rin kattldtgt seminerler, 

. paneller stkhkla yaptlmah-

Faruk Per§embc, Lcven t Kahnman 

ileri bir geri vitesli bir 
§anztman buldum. Onu 
kazarun iizerine monte 
ettirn. 0 §ekilde c;:ozdlim. 
Basit ~eylerle c;:ok pahah 
sorunlan c;:ozebilirsiniz." 

Kimyasallarm 
kontrolii hakktnda da 
biiyiik sllonttlar oldugunu 
belirten Per§embe ~unlart 
soyledi."hammadde 
(kimyasal) satan birc;:ok 
flrmada kimyager yok. Bu 
c;:ok biiyiik eksiklik. i§ 

Elinize gelen iirii
ni.1 nasli yapacagtruzt ne
reden biliyorsu
nuz,~eklindeki sorumuza 
ise ~oyle cevap verdi. 
"Kitaplara baktyorum. 
Piyasadaki muadil iiriiniin 
verilerini inceliyorum. 
Mesela bir tanm ilao: 
C::inko fosfat. Toprakta 
c;:inko eksikligi o toprakta 
yeti~en iiriinlerde c;:inko 
eksikligine neden olur. Bu 
o meyvelerle beslenme 
sonucunda insanda zeka 
geriligine neden olabilir. 
Boyle bir konu olunca 
topraga c;:inko vereceginizi 
bilirsiniz. Buradan yola 
<;tkarak c;:inko fosfat yapa
bilirsiniz. Y ani sadece 
c;:inko fosfat yapmayt de
gil, topragt da bitkiyi de, 
eksikliginden dogan zelci 
geriligini de bilirseniz c;:in
ko fosfat yapmaruz gerek
tigini c;ok kolay bilir ve 
yaparstruz." 
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"Ve sonunda, bit·giin, 
ntadenle1i antntanzn aslmda 

kendilerini anndzrmak 
oldugunu anlryodardt" 

Sayfa 5 

TORKiYE KiMYAGERLERi VAROLU$LARINI 

B OYOK OLC::UDE HiTLER'E BORC::LUDUR 
KiMY AGER MUSTAFA AKSOY 

Kimyagerlik ve Kimya miihen
disligi konularmda stk~a ya~a
nan formasyon tarn~malarma 
ili~kin tespitlcrimizi,bu siirec;le
rin i~inde olmaktan i:ite }'lllar 
once bu siire<;:Jcri ba~latan 
ki~ilerden biri olu~umuz nedeni 
ile goru~lerinize sunanz. 6n
celikle 'flash' bir ger<;ek ~u
dur.Tiirkiye kimyagerleri var 
ol~lanru biiyiik i:il~iide Hitler'e 
bor~ludur.(Kcza di~ bekimligi 
i.igrenirni) 
Buna ge~meden Kimyagerlik ve 
Kimya Miihcndisliginin iilke
mizdeki yaptsal olu~umunu 
a~lklayalun.Diinyada kimya 
bilirni bilindigi gibi Avrupa 
kttasmda olu~umunu ba~latrru§
tlr. 
Bunun giiniimiizdeki en biiyiik 
temsilcisi Almanya du.Kimya 
ile ilintisi alan herkes bu yapt}'l 
bilir ve yolu bir ~ekilde Alman 
kimya biliminden ge~er.Birinci 
ve ikinci diinya sava~lanndan 
sonra Amerika run Avru
pa,dola}'lstyla Almanya iizerin
den bilgi transferi ile birlikte 
geli~en petrol kaynakla
n ,mineral ve maden kaynaklan 
hakimiyetinin birle~imi olarak 
ABD gerek kendi iilkesinde 
gerekse miittefik iilkelerde 
Kimya miihendisligi egitirnine 
ili§kin okullart kurmu~ ve des
teklemi~tir.Bu dogal bir olu
§umdur ~iinkii ona gerekli olan 
sentczleri belli alan proseslerde 
kurulum ve iiretirn a~amalann

da i~giiciidiir.Kimya miihendis
ligi derslerine bakild!gmda bu 
gi:iriilecektir.Omegin ABD 
tarafindan kurulan ODW niin 
biitiin boliimleri egitirn siste
minden ders yapilarma kadar bu 
manokla yapilandu!lm!§tl 
(r).Kimya miihendisi sentez 
llb";u-hkl! yeti§tirilmez.Varolan 
veya sentezi yapilm!~ olan bir 
prosesin planlanmast,kurulmast 
ve verimli bi~irnde i§letilmesi 
amactna yonelik yeti~tirilir. 
Gelelim diger disipline Alman 
kirnya ekolii sentezden ba§
lar.Y ani be her ve baget ile ba§
lar.Almanyarun be~ kimya 
devinin (BASF,Henkel,Ciariant 
(Eski Hoechst),Bayer, 
ba§langJ~ noktalanru incelerse
niz c;ok ders ahnabilecek nokta-

}'1 c;tkarabilirsiniz.Bu,Almanlarm 
miihendisligi kullanmadtgt anla
mtru ta~nnaz. 
Hitler in konun1Uzla alakast da 
~uradan gelir.Hitlerin Yahudiler 
iizerindeki basktsmm a[;trla~t:tgt 
zamanlarda bir~ok bilimadarru 
degi~ik iilkelere kac;n.Bunlardan 
bazilan Tiirkiye ye geldi.Hemen 
hepsi Istanbul da yerlqtiler ve 
Istanbul Universitesinde ders 
vcrdiler.Bizirn hocalanmtzt 
yeti~tiren Profesor Arnd adtnda 
bir bilimadamJ idi.Belki birb~ 
daha vardt digerlerini bilmiyo
rum.Sorabilecegimiz hocalan
IIUZ hayatta degiller.(Prof.Emin 
Dikman, Prof.Burhan Pekin, 
Prof. Aladdin Giilpmar'1 sayg:ty
la ananz)Bu ogrenciler bir Al
man kimya profesi:irunden 
ogrendiklerini bize aktardtlar. 
(Ege Universitesi Fen fakiiltesi 
Kimya Bi:iliimiinii kurdular) 
Tarih ve detaylar hakktnda 
eksik bilgiler halen saghkla 
ararruzda olan hocamtZ 
Sn.Prof.Giirel Ni~li tarafmdan 
tamarnlanabilir. 
D etaya girmeden ,1975-76 
}'lllarmda ba~laytp 76-77 }'llla
nnda boykotlar ve act deneyirn
ler,yil kaytplanna ragmen kim
yagerlik boliimiinii hayata ge~ir
dik ve ders programlartnt dii
zenledik.(Hocalartrruzla birlikte) 
Son derece agtr pratik ve 
Jaboratuaar ko§ullan alan bir 
egitirn sistemi idi.Halen c;e§itli 
iiniversitelerde okutulan kimya
gerlik formasyonu programlart
ru bilemiyoruz.Ancak bildigi
miz,adl ne olursa olsun son 
derece seyreltik ve teorik a[;tr
bkl! i:igrenci yeti~tigidir. 
Kim.M iihendisligi,iilkemizde 
daba once in§a edildigi ic;in 
sanayi haftzasmda yer etrni~
tir.Aynca ge~mi§te 
K.Miihendisi olarak birc;ok 
i§letmede gorev al
rnt§,SEKA,azot Sanayi,Giibre 
fabrikalan,Balor i~letmeleri gibi 
firmalarda c;ok ba§arilt geli~tir
melerde bulunmu~ meslekta§la
rtrruz vardtr.Kimyagerler derne
gi veya odasJ kurulu§unda gi:irev 
alanlarm hepsi kirnyager midir. 
Ge~mi§te yapmaya ~alt~ng= 
ancak ba~aramadtgtmtz 6 }'lllik 
egitirn prograrru bugiin ya§anan 

bu sorunlar1 c;oziiyordu ve bu 
alanda nitelikli bir insan giiciinii 
topluma kazandtracak
u.Bugiin,mezun bir miihendis 
kimyay1,b ir kimyagcr de mii
hendisligi piyasada s:alt~ugt 
sahada tamamlamaya ~ah~mak
tadtr.Tabii ki biiyiik i~ ve zaman 
kaytplan pahasma. Ulkemiz 
sanayi yaptst ne kirnyagerler
den tam verim alabilecek ar-ge 
yap151na sahiptir ne de tiim 
mezunlan istihdam edebilecek 
petrokirnya vcya kirnya proses
lerine sahiptir .Bu nederile bir 
nevi ka}'lkc;t kavgast ~ekline 
donii~en altyapl tartJ~malan 
olu~maktadtr. Kimyagerlcrin 
muhatabt Kim.Miihendisleri 
degildir.6rgiitlenme ve toplum
da yer edinrne bir siirec; ve c;aba 
gerektirir.Bu siirecin ktsalmast 
toplumda (sanayide) etki btra
kabilecek ba~arilarm edinimin
den ge~er.Niteliksiz nicelik 
etkinliklerinin nasil kolayca yok 
edildigi vcya asalakJa§ttgt orta
dadu. 
Asil onemli olan btralon kimya
ytlisc terk seviyesi ile tanlarca 
kirnyasalt iireten,altp sa
tan,i~leyen ve tiirlii hokkabaz
bklarla topluma madde ve sag
Ilk zaran vcren ki~i ve kurum
lard!r.Yanh§ bir ila~ bir ki~iyi 
etkiler am a yanh~ bir kirnyasal 
kitleleri felakete go tii
rur.Kimyasallar kesirilikle kimya 
ehliyeti ulan ki~i ve kurumlann 
sorumlulugunda olmalt
dtr.Herhangi biri bir eczane 
ac;amaz ama kimyasal iiretir ahr 
ve satar.Kesinlikle sorumlulugu 
bile olmadan. 
Yine luzla degi§en teknolojik 
siire~ baz1 bilim dallanru c;e§it
lcndirirken baztlarmt birle~tirme 
yoluna gitmektedir.Hergiin 
geli~tirilen super 
sensi:irler,elektronik analizi:ir
lcr,bilgisayar ve yaziltm tekno
lo jisi birc;ok dersi hatta bilim 
daltru yok edecektir.Belki bu
giinden kirnya formasyonlanrun 
ortak payda}'l tespit edip kat§!· 
bkh yard!mla§malart bu siirecin 
kt}'lrrundan en az zararla <;Jkm~
lannt ve gelecekteki egitim 
sistemlerini daha hatas1z kur
malartm saglayabilir. 
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2. Kimya Endiistrisi Geli§im ~urast 12-13 Haziran 2007 de An

kara da ATO(Anak.ra Ticaret O das1) nun ev sahiplignde yaptldt. Dernegirnizin 

de iiyesi oldugu, kimya sektor platformu iiyesi 21 kurum,dernek ve odarun katl

llrmyla gerc;ekle~en platforma dernegirnizi temsilen,Kimyagerler D ernegi Ba~karu 

Saym Prof. Dr.<;etin Giiler,saym Kimyager Mustafa Aksoy,dernegimiz Ankara 

temsilcisi saym Kimyager D evrim Pekdemir ve D emek yonetim kurulu iiyemiz 

saym Kimyager Levent Kahnman kattlmt~lardtr. ~urada one c;tkan bazt noktalart· 

sizler ic;in aldtk. ~urarun detaylanru oniimiizdeki sayt.l.artmtzda i~lemeye devam 

"K i MYASA !.L ARI SATAN BAKKALINDAN <;:AKKA!.INDAN HER 

BIRiNiN B iR SORUM L U M 0D0 R iST iH DAM ETMEST GEREKTi(;i VE 

BU KONUDA DA MERCilN DE KI~1YAGERLE R OLMASI 

GORO~ONOEYIM" TiMOR ERK 

$uraya Avrupa Birligi 
(AB)'nin i.iye olmayan 
i.ilkelerden AB i.ilkelerine 
gelen kimyasallan kaytt 
altma alma temeline daya-

. nan ve 1 Arahk 2008 yi
llndan sonra Ulkernizin 
AB i.ilkelerine alan ihraca
tlru durdurabilecek risk
Ier doguran REACH di.i
zenlemesi en <;:ok konu~u
lan konulardan oldu. 

TKSD Sekreteri Saym 
Mustafa Bagan bu konu
da . "Kimyasallar hakkm
da izin, degerlendirme ve 
kaytt prosedi.ir lerinin AB 
tarafmdan uygulanan bir 
konusu.Burada i~in temeli 
kayttla ba~llyor kayttla 
i!gili olarak ta gene! kural 
baz1 istisnalar var tabi, 
genel kural i.iretici ve itha
lat<;:J tarafmdan ytlda AB 
pazanna 1 ton ve i.izerin
de verilen kimyasal mad
delerin kaytt altlna alln
masLBir digeri sistemde 
degerlendirme. D egerlen
dirme i<;:inde de gerek 
ba~vuru dosyasJrun gerek
se ba~vurulan kimyasalla
nn yada kaytt alundaki 
kimyasallatm bazllanrun 
i.iye i.ilkeler tatafmdan 
degerlendirme aluna ahn
masJ prosedi.iri.i gibi gere
kirse de detayll bilgilerin 
allnmas1 1 Arallk 2008 
oldukc;a ·onemli bit tarih 
<;:iinki.i on kaytt tarihi bu-

rada sona eriyor. Bundan 
sonra herhangi bir kimya
sal madde ile kaytt yap
mak soz konusu ise biiti.in 
kaytt sisternlerinizi yerine 
getirmeniz laz1m" fikirle
rini vurgulayarak duru
mun ciddiyetini vutguladJ. 

Kimya Sektor Platformu 

Ba~karu Saytn Timur Erk 
"Neden Kimya sektot 
Platformu" ,sorusunu 
"burada gori.iyorsunuz 
dagtruk yaplianrru~ ve 
geli~me si.irecinde de bir
birinden bagtmstz hareket 
eden c;e~itli i~ veren ve 
sektor kurulu~lan bi.inye
sinde banndtran bir bir
liktelik bu" ~eklinde a<;:lk
larken birlikteliklerin one
mini s1k<;:a vurguladJ. 
K.imyagerlet hakk.Jnda 
onemli bir noktarun aloru 
ise ~u ci.imlelerle belirt
ti."K.imyasallarl satan 
bakkallndan <;:akkalmdan 

her birinin bir sorumlu 
mi.idi.ir istihdam etmesi 
gerektigi ve bu konuda da 
merciin de kimyagerler 
olmast gori.i~undeyim 
Avrupa Birligi ile uyum 
mevzuatl ic;erisinde, sade
ce mesleki yeterlilik kav
rarm yok, bir de sorumlu
luklar ve gorev tarumi 
vat ." 

Kimyagerler D ernegi Ba~

karu Saytn Prof.Dr.C";etin 
Giller Kimyagerlerin sek
tordeki yerlerine ve K.im
yagerler D erneginin one
mine degindi."Bilindigi 
gibi K.imya Sanayinde 
<;:alt~an ve K.imya Sanayin
de inovasyon yaratan ele
manlardJr kimyagerler. 
Kimyagerlik egitimi iilke
rnizde 1915 ytllnda ba~la

rm~or ve 1918 y1lmda ilk 
endustri kimyageti yeti~ti

rilrni~tir." diye Saytn Gu
Ier "Ancak kimyagerlerin 
o gi.inden bu gi.ine kadar 
ne bir odas1 ne de bir der
negi olmu~tur ki bu ne
denle kimyagerler gerek i~ 
hayaunda gerekse ozel 
hayatlannda, tabi ki~iler i~ 
hayatlatmda mutlu degil-
1erse ozel hayatlarmda da 
mutlu olmayacaklard1r" 
~eklindeki degerlendirme-
1eri ile kauhmcliarJ kimya
gerlik mesleginin onemi 
hakkmda bilgilendirdi. 



Kimyagerler d ernegi 

Kimder Egitimleri Hzz Kesm!Jor 
Degerli Meslekta~lar, 

Dernegimiz 2004 yrhndan itibaren ba~ladrgr sertifikasyon egi
timleri di.lzenleme faaliyetlerinde c;:ok onemli atrhmlar yapmr~. bu 
gun KIMDER egitimleri, Oniversitelerin kimya ve agrrhklr olarak 
kimya egitimi yapan boiOmleri, bazr kamu kurulu~lan , ozel ~ir
ketler ve tabiidir ki gene;: mezun ve son srmf kimyagerlik ogrenci
lerimizden yOksek talep goren bir seviyeye ula~mr~trr. 

Bu noktaya gelirken, sanmm ~unlan yaptrgrmrz ic;:in yogun ilgi 
gordi.lk, 

Egitim programlannm ic;:erigine ozen gosterdik, akademisyen
lerin kontroiOnden gec;:en ve kimyagerlerin ihtiyac;:lan ile Orti.l~e
cek kalite ve ic;:erikte doki.lman hazrrhgr yaptrk, uzaktan gelen 
kursiyer meslekta~lan da dO~Onerek kahvaltr , ogle yemegi, ic;:e
cek ve ikramlara kadar eksiksiz tasarlanan hizmet organizasyo
nu sunduk, yanr srra kokart, dosya, kalem gibi krrtasiye destegi 
ve egitim altyaprsma gosterdigimiz titizlik ile takdir kazandrk. 
Bunlar dernek egilimlerimizin TOrkiye c;:apmda talep edilir hale 
gelmesinde onemli rol oynad1. Aynca, egitmen kadromuzun 
akredileli uzmanlardan olu~masr, mesleki tecrObe ve bilgi biri
kimleri ile kursiyerlere egitim haricinde de yol gosterici olmalan, 
sektordeki problem ve c;:ozOmleri aktarmalan da ba~anmrzda 
onemli yer tutmaktadrr. Burada mutlaka deginilmesi gereken bir 
diger konu ise ~udur: egitimlerimizi asiste eden gene;: mezunlar 
ve son smrf ogrencilerimizin egitim organizasyonlannda Ostlen
dikleri gorevler, gosterdikleri ozveri-emek ve ene~i hep takdir 
toplamr~tlr, onlara ozellikle te~ekkur ederiz. 

Her egitim sonunda yaptrgrmrz anketlerle kendimizi kontrol 
ederek, daha iyi organizasyonlar yapma yonunde adrmlar at
maktayrz. Hal en verdigimiz egitimler IS09001 :2000, OHSAS, 
GMP, HACCP(IS022000:2005), Kozmetik Oretim Yonetimi, 
Tehlikeli Kimyasal Maddeler ve Guvenlik, Laboratuvar Gi.lvenli
gi'dir c;:ok yakmda GLP, IS0140001 ve sektorde c;:ok ihtiyac;: du
yulan surpriz bir sertifikasyon egitimi programrmrz gi.lndemdedir. 
Dernek tuzugumi.lz geregi meslekta~ ve uyele;imizin teknik ve 
bilimsel konularda egitim ihtiyac;:lanm gidermek, mevcut bilgileri
ni gi.lncellemek ve yeni bilgi ve teknolojilerden haberdar etmek 
temel gorevlerimiz arasmdadrr. Egitimlerimize katrlan uye, mes
lekta~ ve diger meslek mensubu konuklanmrza egitim sonunda 
sertifika verilmekte, bu sertifikalar iki profesor ogretim Oyesi ve 
egitimi veren egitmen tarafmdan imzalanmr~ olmaktadrr. lngiliz
ce TOrkc;:e iki dilde egitim ic;:erigini ifade eden bu sertifikalar, yurt
dr~mda ve bazr konsolosluklarda kabul gormi.l~ti.lr. 

Egitimlerimize universitelerden yogun talep almaktayrz, bu 
talep; ogrencilerin kendilerinde kalite formasyonu olu~turmak 
konusundaki istek ve rsrarlanndan kaynaklanmaktadrr. Oyie ki , 
ogrenci uyelerimiz meslege atlimadan once, yani heni.lz son 
srmftayken, sanayinin beklentilerine uygun ek sertifikasyon egi
timleri alarak sanayiye(sahaya) inmek gayesi ile boli.lm ba~kan
lanna ve b61umlerinde kendilerine yakm hissettikleri ogretim 
uyelerine ba~vurarak demek egitimlerinin kendi Oniversitelerine 
de getirilmesini talep etmektedirler. 

Uzun sOredir Istanbul kimyagerlerinden dernek egitimlerine 
yonelik talep almaktaydrk fa kat bu egitimleri duzenleyecegimiz 
bir zemin saglanmasr temel sorundu. Bu bulten ile lstanbul'daki 
kimyagerlere verecegimiz mujde ~u olabilir: beklediginize degdi 
! ; artrk KIMDER egitimlerine istanbul'da da katrlabileceksinizl! 

Bu egitimlere katrlmak ne i~e yarar ? zaman zaman bu ve ben
zer sorularla kar~rla~maktayrz ki bu normal bir durumdur, bir kez 
de buradan ac;:rklama geregi hissediyorum; Kalite formasyonu 
olu~turmak i.lzere sertifikasyon egitimlerimize katrlmr~ gene;: kim
yagerlerin, i~ gori.l~meleri srrasmda egitim aldrklan konulara 
hakimiyetlerini gosteren bir performans sergilemeleri , kalite yak
la~rmlannr , yasal mevzuatr bilmeleri ve temel kalite kurallannr 
Oretime si.lrec;:lerine uygulayabilme becerilerini sertifikalan ile de 
ispat etmeleri, i~verenler ve insan kaynaklan uzmanlannca ter-

cih edilmelerinde c;:ok onemli bir 
faktordOr. Oretim ve yonetim 
kalite sistemlerine kolay adapte 
olabilecek bilgi altyaprsr ile yeni 
bir i~ ortamma giren kimyager, 
mesleki bilgi ve becerilerini 
sunabilecegi laboratuvarlar 
haricinde kalite ekiplerinde de 
gorev alabilir, kalite lideri, kalite 
ekibi uyesi, lc;: denetc;:i, !SG uz
mam olabilir. ilk adrm bu tOr 
gorevler olunca da bu noktadan 
ilibaren yukselme, Oretim mu
dOrO, Ost di.lzey yonetici alma 
yolunda oni.lni.l ac;:abilir; bu 
mi.lmkun alan bir durumdur ve 
boyle bir kariyer izlemi~ bir c;:ok 
kimyager vardrr. Sertifikasyon 
egitimleri ve spesifik egitimleri
miz, gene;: kimyagerlerin bilgi 
birikimini artllrmak yamnda i~ 
bulmalanna fayda saglamakta 
ve kariyer basamaklannda 
gene;: meslekta~lanmrza degerli 
katkrlar saglamaktadrr. 

Egitimler hakkmda birkac;: ilginc;: 
bilgi vermek isterim: Gec;:tigimiz 
yrl Ekim aymdan bu gOne dek 
yaprlan egitimlerimize Artvin, 
Ardahan, Rize, Diyarbakrr, Er
zurum, Edirne, Bursa, Tokat, 
Trabzon, Samsun, Hatay, Te
kirdag, Ki.ltahya, Mugla, Antal
ya, Ki.ltahya ve Adana'dan ve 
admr yazamadrgrm bir c;:ok ilden 
katrhmlar olmu~. agrrhkh olarak 
ta izmir, Manisa, istanbul, An
kara. Bahkesir illerimizden katr
hm saglanmr~llr. Aynca, c;ek 
Cumhuriyeti ve Almanya'da 
ya~ayan bazr meslekta~lar da 
Sertifikah Egitimlerimize katrl
mr~lardrr. Belgelerimiz lngilizce 
ve Ti.lrkc;:e c;:ift dilde baskrh oldu
gu ic;:in yurtdr~rndaki Kimyager 
Dernek ve Organizasyonlanna 
sunularak onay ahnmasr soz 
konusu olabilmektedir. (Ornegin 
Almanya Kimyagerler Orguto 
GDCh'a i.lye olup dernegimiz
den aldrklan belgelerini kaydet
tiren bir iiyemiz vardrr.) Egitim
lerimize alan yogun ilginin bir 
ba~ka sebebi de egitim Ocretle
rimizdir. Kimyagerler Dernegi
nin egitimlerdeki iicret politikasr 
sayesinde birc;:ok ozel egitim 
kurulu~u. dernek ve odalar egi
tim i.lcretlerinde indirime gitmi~ 
veya i.lcretlerini sabit tutmu~lar
drr, yaptrgrmrz gozlem ve piya
sa ara~trrmalan bu durumu 
ortaya koymaktadrr. Amacrmrz 
uzun sure kalite ve teknik egi
timler konusunda geri kalmr§ 
(veya geri brrakrlmr§), c;:ah§trgr 
firmada egitime en son gonderi
len meslek mensubu oldugu 
ic;:in yetki ve sorumluluk almakta 
gecikmi~ Kimyagerlerin en uy-
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gun Ocretle ve hrzh bir ~ekil
de egitim eksikliklerinin gide
rilmesidir. Beklentimiz odur ki 
zaman ic;:inde sertifikasyon 
egitimleri ile kendilerini geli~
tiren meslekta~lar, i~ietmele
rin rekabet veya yasal gerek
lilikler dolayrsr ile ihtiyac;: duy
dugu konularda sorumluluk
lar Ostlenecek, i~ yerlerinde 
daha guc;:lu ve farkh pozis
yonlarda gorevler yapacak
lardrr. Oldukc;:a gecikilmi§ 
olsa da, bu konuda hrzh ve 
sevindirici di.lzeyde mesafe 
kat etmekteyiz. 

Gene;: mezunlanmrzdan ve 
endOstrideki kimyagerlerden 
kalite sertifikasyon egitimleri 
konusunda yogun talep al
maktayrz, sadece kimyager
ler degil kimya mOhendisleri, 
grda mOhendisleri, biyolog
lar, su OrOnleri muhendisleri, 
istatistikc;:iler ve ziraat mo
hendisleri de egitimlerimize 
ilgi gosterrnekte ve organi
zasyonlarrmrza katrlarak 
dernek sertifikalanmrzr edin
mektedirler. %10 oranmda 
ba§ka meslek mensuplarrna 
bu egitimlere katrlma frrsatr 
tanryoruz ki verilen belgeler 
ile meslegimiz ve dernegimiz 
daha c;:ok tanrnsm, unutulma
ya yuz tutan kimyagerligin 
aslrnda zamam geldigi anla
§rlsrn. Her ~ey kOc;:Oierek 
nanoya dogru giderken mo
leki.ller duzeyde kimya bilgisi 
en yogun alan meslek men
suplanmrzrn degerini tom 
toplum ve endOstri anlasrn 
istiyciruz. Aynca bir beklenti
miz daha vardrr; tom kimya 
bOIOmlerinde gorev yapan 
ogretim uyelerinin dernegi
mizle temasa gec;:erek yeti~
tirdikleri ogrenci leri meslek 
hak ve yetkileri konusunda 
bilgilendirebilsin istiyoruz. 
Son soz : Ayinesi i§tir ki~inin 
lata bakrlmaz, 
www.kimyager.org sitemizi 
ve egitimlerimizin bulundugu 
sayfalan ziyaret etmenizi, 
ilgileniyor ve ihtiyac;: duyuyor
sanrz egitimlerimize katrlma
nrzr diliyoruz. Dernegimiz 
konaklama konusunda da 
kursiyerlerimize kolayhklar 
saglamaktadrr. 

Saygrlanmla 

Dr. Memduh Sami TANER 
(Ph.D.)Kimyagerler Dernegi 
Yonetini Kurulu Oyesi ve 
Egitim Komisyonu Ba§kam 
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Sayt: l , Ekim 2007 

HOCALARIN DEDESi, 1933 YILINDA KURULAN YENi iSTANBUL 0NiVERSi TE
Si'NiN HAYATTA OLAN TEK OGRETiM UYESi, KiMYACILARIN DUAYENi, ASIR
LIK <;INAR, 

Seferihisar'da 1908 ytltnda dogan Ali RlZa Berkem, izmir Lisesi'nden mezun oldugu 1928 ytlmda 
ac,:tlan yan~mayt kazanarak fen lisans1 ic,:in Fransa'da Montpellier Fen Fakilltesi'ne gonderildi. 
1932 ythnda c,:ok iyi derece ile kimya miihendisi diplomas1ru ve bir ytl sonra da Coulouma miika
fauru alan Berkem, Tiirkiye'ye dondiikten sonra izmir Lisesi'nde fJZik ogretmeni olarak goreve 
ba~lad!. 

1933'te tO Fen Fakiiltesi'nde fiziko-kimya doc,:enti olan Berkem, askerlik 
gi:irevini yapoktan sonra 1936'da doktora ic,:in Fransa'ya gitti. 1939 ythnda doktor unvaru alan 
Berkem, ayru ytl di:indugu Tiirkiye'de 1946 ytlma kadar enstitii miidiirliigu yapt1. 19 ythnda fiziko 
-kimya profesi:irliigune atanan Berkem, 1955'de ABD'ye giderek bir yJldan fazla bilimsel incele
melerde bulundu. 1962-1964 ve 1964-1966 tarihleri arasmda 2 donem Fen Fakilltesi Dekanl.tgt 
yapan Berkem, Kimya Fakiiltesi'nin kuruJmas1yla Elektto-Kimya ve Atomistik-<:;:ekirdek Kimyast 
Kiirsi.isii profesi:irli.igune getirildi. Berkem, 1967 ythnda Kimya Fakilltesi'nin kurulmas1yla bu 
fakiilteye gec,:ti ve 1967-1969, 1969-1971 ve 1973-1976 tarihleri arasrnda 3 donem Kimya Fakiil
tesi Dekanl.tgt gi:irevini yapo. 1957 yilindan itibaren iO Senato i.iyeligi ve 1962-1978 tarihleri ara
smda Oniversitelerarast Kurul iiyeliginde bulunan Berkem, 6 Ekim 1978'te emekliye ayrtld!. 1991 
ytlma kadar Miihendislik Fakiiltesi'nde sozle~meli olarak gorev yapan Berkem, aynca 1941-1952 
tarihleri arasmda Fen Fakiiltesi Talebe Cemiyeti'ni kurarak ba~kanl.tgtru yaptl. 1962-1978 yulan 
arasmda ONYEK Y one tim Kurulu Ba~kanl.tgtru, 1975-1979 aras1nda Istanbul 0 nivcrsitesi Spor 
Birligi'ni kurarak ba~kanl.tgtru yapan Berkem, 1969-1976 arasmda Yiiksek Ogrenim ve Kredi 
Yurtlar Kurumu Yi:inetim Kurulu Ba~kanl.tgt, 1969-1984 arasmda UNESCO Yonetim Kurulu 

· iiyeligi ve Genc,:lik Komitesi Ba~kariligt, 1963-1979 arasmda TOBiTAK Daru~ma Kurulu ve Bi
lim Adarru Yeti~tirme Komitesi i.iyeligi, 1969' dan bugiine kadar da Tiirkiye Kimya D emegi Ba~
kariligt gorevinde bulundu. Evli ve 3 c,:ocuk babas1 olan Berkem, ingiliz ve Frans1zca biliyordu 

SOSYA L PSii<OLOJi 

E n geni§ anlanu ile 
sosyal psikoloji lci§iler 
arasmdaki etkile§imlerin 
bilimidir. Psikoloji ile 
sosyoloji arasmda kalan 
bir alanda etkilid.ir. 

insanlar daima bir 
· grubun iiyesi, parc;:as1 

olmak isterler. Boylece 
bir talom ihtiyac;:lan h er
hangi bir ~ekilden grup 
iiyesi olarak daha iyi 
kar~tlarur. Ki§i grubun 
iiyesi haline geld.ikc;:e 
davraru§lan degi~ir, gru
bun dili ile konu~maya 
ba~lar, bir taklm norm
Ian kabul eder ... vs. 

Grup kararlarma 
kattlma sosyal bir ihtiyac;:
ttr. · Hiyeraqik bir grupta 
ast kend.ini kararlara ne 
kadar c;:ok katilmi§ hisse
derse kend.ini o kadar 

gruptan hissedecektir. 
kattlma ile kararlarm kali
tesi de iyile§ecektir. Grup 
kararlar1 bireysel kararlara 

nispeten daha kaliteli ve 
isabetlidir. 

· ·' H er hangi bir sorunun 
c;:oziirniinde grubun bu i~i 

bireyden daha iyi yapabi
lecegi idd.ias1 iki baklmdan 
dogrudur: 

Sorunu arama c;:al!§ma
sma daha c;:ok lci~i kat:tl.tr. 

Uyeler aras1 surekli 
ili~ki neticesi yanh~lar 
surekli duzeltilir.Bir sorun 
c;:oziimunde, ara§ttrmalar 
grubunun riske girme 
egiliminin bireye gore 
daha fazla oldugunu gos
tetmi§tir.Acil kararlar ge
nellikle gruplar tarafmdan 
degil bireyler tarafmdan 
verilir. Fakat bireysel c;:a
buk karat yanh~ karardaki 
rizikoyu da ic;:erir. Bu yiiz
den geciken fakat dogru 
olan grup karan tercih 
ed.ilmelid.ir. 
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i N SANLAR YA$LANMALI, ESKiMEMELi 
LEVE NT KAHRIMAN 

insanlann en ilkel 
yanlarmdan olan kendilerini 

0 doyurma, bannma ve iireme 
giidiileri insanhgm en biiyiik 
acuarma oldugu gibi geli~im

lerine de kaynakhk et:m.i~tiro 
insanlar tarih boyunca bu en 
ilkel yanlarmm golgesi alttn
da ~abalarken bin;ok duygu
yu anlamlandunu~, dogay1 
ke~fetmi~, tarumlanu§, lurpa
lanu~, ti.iket:m.i~, kullarulabilir 

· §ekillere donii§ti.itrnii§ti.ito 
insanlarm mitolojik evreler
de kendilerini tarm olarak 
tarumlamalart insanlardaki 
~ogalma giidiisi.iniin bir il
kellikten ~ok insarun yapabi
lirlige, i.iretkenlige yiikledigi 
anlamla a~tklanabiliro Bir 
§eyleri yaratrm~ oldugunu 

0 dii~iinme insanda h azen 
kendini doyurma, ~ogalma, 
barmma gibi temel ihtiya~la
rm online ge~mi§tir. Ya da 
yarat1c1 olarak kendini got
me durumu temel insani 
ihtiya~lanru kar~!lamas1n1 

kolayla~tlrrm§tlr. Hangi ne
denle olursa olsun insanlann 
kendilerini tann yerine koy-

0 rna halleri hi~ eksik olma
rni§tlt . Enk.i,Zeus,Firavun 
adlar ve §ekil degilmi§ ama 
istem degi§memi~tir. 

Eski zaman hikiyele
rinin bir~ogu giiniimiizde 
oldugu gibi degerli olma, 
on emli olma iizerine kurul
mu~turo Milattan once 
onbinli yillarda insanlar yiiz-

0 lerini boyayarak toplumda 
ayr1 bir yerde olduklarUll 
gostermek istemi§tir. Siimer
lerde ya§arni anlamll, degerli 
gorebilmek i~in rahip kral ile 
goniillii olarak ayru mezan 
payla§rm§larduo Yukarda da 
degindigimiz gibi insarun 
kendini degerli gorme halleri 

0 hazen en ilkel -temel- ihti
yavlanru kat§liamak i~in 
gerekli gori.iliirken, hazen 
ti.im bu ihtiya~lar kendini 
6n emli hissetme iizerinde 
odaklanrm~ttro Bireyin olma
d!gr, toplumdan giiniimiize 
hu boyle siiregelmi§tit. 

insanlar kendilerinde 
gordiikleri bu 6nemsemeyi 
maddeyi kontrol etmeye 
ba~ladlk~a daha fazla anlam
landltml§laro ilk zamanlar 
baz1 kimyasallann 6zellikleri
ni kullanarak biiyiici.iliik 
sihirbazhk yap arlarken za
manla ya§amda fonksiyonel 
~oziimler iireterek, yapabil
me giidiilerini insan ihtiya~
larUll giderebilecek ara~lara 
donii§ti.itrnti§lerdir. Simyact
run ti.im metalleri alnna do
ni.i~ti.irmek i~in yap tlgr yol
culukta henzer nedenlerle 
a~1klanabilir. insarun yapl
smda hulunan degersizi de
gerliye donu~ti.irme istegini 

, kimya biliminin sunmas1, her 

donem insanlarla ic;: ic;:e ol
maslnl saglamt~tlro 

Kimyagerlerin mad
denio doni.i§tim, par~alan
ma, degerli-degersiz hallerini 
yakmdan bilen ve ya~amU11 
bu ~ekilde kazanan ki~iler
den olmas1 kimya biliminin 
ve bu i§le ilgilenen ki§ilerin 

, onemini ve geregini net ola
rak ortaya koymu§tuto Kim
yasallann dogru kullanliDl ya 
da i.irune yonelik dogru so
nu~lar vermesi hu bilime 
kendini adaiTil~ kimyagerler 
tarafi.ndan olabiliro Bende 
kimyay1 en anlamll kllan 
nokta insarun en temel - ilkel 
- yanlanrun degere donii§ti.i-

• gu gihi, en ani ilkel maddeyi 

degere donti§ti.irmesidiro 

Geli§mek, huyiimek, 
eskimek, ayn §eyler c;:agn§tt
ru insanlara. E§yalar eskir, 
insanlar buyiir, insanlar geli
~ir. Giiniimiizde bilim <;ok 
yol alml§tlto insanlara <;o
ztimler iiretmekte, ya~aiTil 
kolayla§tlrmaktadu. Orta 
c;:agda bir omiirde ogrenebil
digi bilgiyi, giini.imuz insaru 
bir hafta sonu gazete ekinde 
ogrenebilmektediro Buna 
ragmen insanlann degi§me
yen yanlan hep vardtr. ilk 
insanlan geli§tiren ve acliar 
c;:ektiren ilkel yanlar aynen 
devam etmektedir. insanlar 
doyabilmek i~in halen kar~l
smdakinin hak.ktna saldlra

bilmektediro Bu saldm 
i.ilkeler, halklar boyutunda 
olabildigi gibi meslek grup
larl arasmda olabilmekte
dir. Turkiye kimyagerleri 
yillardu, orgiitlu bir yapl
dan yoksun olduklann dan 
ya§am alanlan - i§ sahalan
ba§ka meslek gruplan tara
findan saldu1ya ugrarm~, 
bir anlamda istila edilrni§
tiro Bilim geli~mi§tir belkl 
ama insanllk halen en ilkel 
yanlanyla ya~amaktad!ro 
Belki bu yi.izden insanhk 
ya§lanmamt~, eskimi~tir. 
Bu durum sadece Ti.irkiye 
kimyagerlerinin en temel 
ya~am haklanna yap!lnu~ 

hir saldul degil, ulke kimya 
sanayine vurulmu~ bir darbe 
ve i.ilke halkma ya§anlan bir 
risktiro Kimyasala en iyi §ekli 
kimyager verebileceginden 
bu duruma bir an once son 
verilmelidiro 

Bu yazlyt okumu§ 
olan ti.im kimyagerlerin ilkel 
insarun bile bannmak i9n 
gosterdigi toplumla~ma, 
6rgiitlenme tepkisini goste
rip bir an once Kimyagerler 
Dernegi'ne iiye olmas1n1, 
iiye ise aktif <;ah§maya kanl
maslru diliyorumoHep inaru
yorum insanlar ya§lanmah, 
eskimemeli .. 0 
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"KIMDER, i!Jelig,i 

resmileJmif olan 

meslektaflanmzza "mesul 

miidiirliik" belgesini 

hi~bir iicret talep 

etmeden, en kzsa 

zamanda adreslerine kargo 

ile giindermektedir" 

Sayt:l, Ekim 2007 

KiMDER'e Uyelik Nas!l Oluyor 

Kimyagcrler D erneg1 (KiMDER) uye saytsl ekim 2007 itibariyle 1000 i a~Illl~tlr. 
. Son uc;: ytlda duzenlenen sertifikah egitim prograrnlan vc diger universitelere yaptlan 

ziyaretlcr sayesinde uye saymuz l:uzla artmaktadlr. Art1k KiMDER daha fazla tarunmak
ta ve meslekta~lartmlZ l:uzla bilinc;:lenmektedir. Bu bilinc;:lenmeye paralel olarak uyeleri
rnizin KiMDER den b~klentileri de h1zla artmaktadlr. 

Bilindig1 uzere Kimyagerler Dernegine uyelik i~lemleri iki a~amada gerc;:ekle~
mektedir. Birinci a~amada Ki:tviDER web sitesi alan www.kimyager.org'daki uyelik for
mu doldurulmaktadlr. Dye olmak isteycn meslekta~lar1Illlzm bilgilerine bu form sayesin
de elektronik olarak ula~!labilmekteyiz. ik.inci a~amada ise uyelerden diploma, nufus 
belgesi gibi uyelik ic;:in gerekli diger belgeler istenmektedir. Bu a~amada baz1 sorunlar 

· ya~anabilmektedir. Oye olmak isteyen meslek~laruruzm, c;:ogu zaman evraklanru 
KiMDER'e ula~tlrmakta yava~ davranmalar1 veya posta-kargo flrmalannda aksakhklar 
c;:1kmas1 nedeni ilc uyelikleri gerc;:ekle~ememektedir. Oyelikle ilgili evraklanru 
K.i:MDER'e ula~tlrmada sorunlar ya~ayan meslekta~lar1Illlzdan zaman zaman baz1 ele~ti
riler de alrm~ durumdayiZ. Soruna c;oziim getirmek amac1yla Yurtir;i ve Aras Kargo ~ir
ketleriyle goru~ulmu~, kargolardan kaynakb uyelerimizin olasl magduriyetleri onlenmi~
cir. Artlk bu iki kargo ~irketi ile gelen kargolanrmz geri donmemektedir. Teslimatla ilgili 
herhangi bir sorun ya~andli?;Jnda, gonderi yonetim kurulu uyelerinc yonlendirilmektedir. 
Bununla beraber iki gonullu ogrenci arkada~lffilZ derslerinden bo~ kalan vakitlerinde 
duzenli olarak KiMDER de sekreterlik hizmeti vermektedirler, bu sayede K.i:MDER'e 
gelen kargolar elden de teslim almabilmektedir. 

K.i:MDER, i.iyelig1 resmile~mi~ olan meslekta~lanmtza "mesul mudi.irluk" belge
sini hi!j<bir iicret talep etmeden. en klsa zamanda adreslerine kargo ile gondermekte
dir. $u an KiMDER'den bu belgeyi alan ve c;e~itli sektorlerde (gtda,deterjan,ilac; ... ) 
"mesul mudfuli.ik" yapan birc;ok meslekta~liDlZ bulunmaktadlr. Mesul mudurluk yapan 
meslekta~Iar1Ill1Za destek olmak amac1 ile onlann yapt1gt sozle~me ve diger yaz1~malar 
da KiMDER'ce uyenin kendi dosyastnda bulundurulmaktadtr. Boylece herhangi bir 

, problem ya~anmaSl durumunda dernek olarak uyelerimizin yarunda olabilmekteyiz. 

Yeni mezun yada i~inden ayrliilll~ alan meslekta~lartmlz ic;in Ki.MDER ileti~im 
listesi alan kimder@yahoogroups.com'da surekli i~ ilanlan ilan edilmektedir. Bu listeye 
uye alan tUm meslekta~lar1Illlz bu ilanlan ve degi~ik sektorlerle ilgili diger haberleri takip 
edebilmektedir. 

y eni alml~ oldugumuz kararla bun dan boyle her aday kendi cv ozetini 
KiMDER'e gondererek web sitesinde yaytnlanmas1ru saglayabilmektedir. Aynca 
K.i:MDER cv-bankas1 bulunmaktad1r. Buraya (cv@kimyager.org) e-posta yolu ile oz
gec;:mi~ (CV) gonderen meslekta~lar1IDIZ, sanayiden Ki:MDER'c ula~arak kimyager istih-

. daillJ yapacagtru bildiren firmalar veya insan kaynaklan birimleriyle bulu~abilmektedir
ler. D ernek yonetim kurulundan bir meslekta~1IDJZ ozellikJe bu konu ile ilgilenmekte 
olup mevcut CV bilgileri l~II?;inda Firmalara kimyager onerisinde bulunmaktadtr. Bu 
giine kadar, bu yonternle 60 gene; meslekta~tilllz i~ sahibi olmu~tur. Dermegimizin resmi 
sitesinde cv gonderen meslekta~lanrmzm ozet cv'leri de bulunmaktadlr. $u ana kadar 
bize ula~ml~ a lan 154 adet ozgec;mi~ ozecine www.kimyager.org adresinden i~vercnler 
kolayltkla ula~abilmektedir. 

Butiin bu c;:ah~malann en iyi ~ekilde yiirutulmesi ic;:in yonetim olarak uyelerirniz
den bizim de taleplerimiz bulunmaktadtr. Oyelerimize sagltkl..t bir ~ekilde ula~abilmek 
ic;in ileti~im adreslerinde degi~iklik alan uyelerimizden yeni bilgilerini en klsa zamanda 
giincelle~tirmelerini beklemekteyiz. Aynca eksik evraklan bulunan uyelerimizin de ev
raklanru en klsa surede KiMDER'e ula~tlrmalan gerekmektedir. Bu sayede bas!lmas1 
planlanan uye kartlan ic;:in de hazitlJkJattmlZl tamamlaml~ olacagtz. Hem yurtic;:inde hem 
de yurt dl~mda kullarulmast ic;:in Turkc;:e ve ingilizce yap!lmas1 planlanan iiye kartlan da 
en klsa zamanda yine i.iyelerimizin adreslerine gonderilecektir. 

Kimyager Sec;:il Canayak.tn 

Kimyagerler D erneg1 Yonetim Kurulu Oyesi. 



Kozmetik Yonetmeliginin 13'ncu Maddesinin Degi~tirilmesi 

Kimyagerlerin "kozmetik Oretimi yapan i~letmelerde" Mesul (Sorumlu) MOdOr olabilmeleri, 6269 say11J Kimyagerlik ve Kimya MOhendisligi 
hakkmdaki kanununla verilmi~ Anayasal (temel) bir hak olup, 5324 say11J kozmetik kanununda da bu yetki belirtilmi~tir. 

ANCAK llgili yasanm 7nci maddesi esas allnarak ylkanlan Kozmetik yonetmeliginin Sorumlu Teknik Eleman (STE) ba~llg1 altmda, 13nc0 
maddede, kimyagerlerin sorumlu teknik eleman olabilmeleri iyin 2 y1l fiilen kozmetik sektorOnde yall~m1~ olma zorunlulugu getirilm i~tir. Bu 
zorunluluk sekttirOn ruhu ve kimyagerlik meslegi ag1smdan qnemli S1kmt1lar olu~turmaktad1r. 

TOrkiye'deki kozmetik-deterjan sektoru Olke kimya sanayinin %12'1ik bir k1sm1m olu~turmaktad1r (Kaynak :TKSD). Kozmetik sektorO TOrki
ye Kimya sa1rayi iginde onemli bir yerde durmas1na ragmen, sektordeki baz1 veriler gok dikkat ~jekicidir.TOBB verilerine gore, Olkemizde 
i~letmelerde yal1~an nitelikli teknik eleman say1s1 (Kimyager, Biyokimyager, Kimya MOh. Eczac1, Biyolog, Mikrobiyolog) ortalama 1 ki~inin 
altmdad1r. Bunun anlam1 baz1 i~letmelerin teknik eleman bulundurmad1g1d1r. l~letmelerin Oretim alanlan ise ortalama 400 metrekarelik alan
lardan olu~maktad1r. Oretilen Kozmetik OrOnlerin bir gogu kullan1lan hammaddelerin niteligini ta~1maktad1r. Yani gogunlukla fiziksel baz1 tek
nikler kullamlarak kozmetigi olu~turan bile~enler bir araya getirilmekte ve Oretim yap1lmaktad1r. Kimyasal i~lemler yanmda, dogru s1ralama 
ve dogru zamanlama ile tom bile~enleri Oretim tankma almak ve GrOne donO~tOrmek, final OrOnOn sagllkll Oretimi ag1smdan onemlidir. Bu 
nedenle kozmetik Oretiminde at1k ya hig yoktur; ya da ba~kala~mam1~, toksik hale gelmemi~ haldedir. l~te bu yOzden Kozmetik Oretim yerleri 
belediyeler tarafmdan "2.Kislm GSM" gergevesinde ruhsatlandlnlmakta ve "c;ED (c;evre Etki Degerlendirme) raporu gerekli degildir belgesi" · 
ile GSM ruhsatlanm almaktad1rlar. Hatta belediyeler, yap1lan OrOnOn niteligine gore, kozmetik i~letmeleri igin kOguk sanayi bOigelerinden 
"kentsel yal1~ma alan Ianna kadar" geni~ bit sahada ruhsatlandlrma yapmaktad1rlar. 

Bir diger konu kozmetik OrOnlerin i~levsel durumudur. Kozmetik OrOn tamm1, T.C. Sagllk Bakanllgmca 5324 say11J kozmetik kanununda; 
"vOcudun, epiderma, t1rnaklar, k1llar, saglar, dudaklar, ve d1~ genital organlar gibi degi~ik d1~ k1s1mlanna, di~lere ve ag1z mukozasma uygu
lanmak Ozere haz1rlanm1~ tek veya temel amac1 bu k1s1mlan ; temizlemek, koku vermek, gorunOmO degi~tirmek ve/veya vocut kokulann1 
dOzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan tom preparatlar veya maddelere kozmetik OrOn denir'' ~eklinde tammlanmakta
dlr. 

Kozmetik OrOnler, formOIOn bir araya getirilmesi haricinde cilt Ozerindeki etkisi ag1smdan da onem arz etmektedir. Yani formOI iginde bulu
nan hammaddelerin cilt ile temasmdan dogacak olumsuz durumlar minimum dOzeyde, hatta hig bir zaran olmamalld1r. Bu durum bakanllgm 
kozmetik yonetmeligi gergevesinde yaymlanan eklerle Oreticiye bildirilmi~ ve kullanmas1 yasakh-sm1rh kimyasal hammaddeler belirtilmi~tir. 
Olkemiz Oniversitelerinde en yogun kimya mOfredatm1 (ortalama 144 kredi/4 y1l) gorerek mezun olan kimyagerler, bahsedilen kimyasallan en 
iyi bilen ve bunlarla gal1~ma yetkinligi en Oston olan meslek grubudur. Yine aym yonetmelikte, kozmetik OrOnlerde tOketiciye yonelik yasak
smlrh hammaddeler kullamlmas1 halinde Oreticiye gok yuksek cezai yaptmmlar uygulanacag1 bildirilmi~tir. Bu cezai yapt1nmlar caydlriCI gap
ta ve niteliktedir. Bu durumda i~letmelerin yogun kimya ve materyal bilgisi olan Kimyager STE'Iere (temel bilimcilere) ihtiyaglan hem kendileri 
hem de toketiciler ag1smdan hayati derecede onemlidir. Aynca bakanllgm kozmetik Oreticisi olarak yapt@ tamm gok kapsay1c1d1r. Satm 
ald1g1 bir OrOnO ba~ka bir ambalaja doldurup etiketini yap1~t1ran ki~iden-, i~letme kurup Oretim yapan ki~iye kadar herkes Oreticidir. 
Tum bunlan alt alta toplad•g•m•zda ~u sonuc;lan g1karabiliriz: 
1- TOrkiye'deki kozmetik Oretiminin daha nitelikli olmas1 igin Oretimden sorumlu teknik ki~ilerin , OrOn bile~enlerinin yap1lanm ozelliklerini ve 
9e~itli ortamdaki davran1~lan ile, i~lemler s1rasmda geryekle~en kimyasal olaylan takip ve kontrol edilebilir olmas1 gerekir. 
2- Oretimden sorumlu teknik ki~iler, kulland1klan hammaddelerin ozellikleri yanmda kimyasal kan~1m sonunda olu~an Orunun ozelliklerini de 
90k iyi bilmelidirler. c;onkO, insan vucudu ile temas eden bu maddelerin deri ve sa9 gibi bolgelerdeki etkileri insan saghg1 ag1smdan oldukya 
onemlidir. Bu tor maddelerin yap1lan , ozellikleri ve Oretim ko~ullan, Kimyagerlere Organik Kimya, Yuzey Kimyas1 , Yuzey Aktif Maddeler, 
Kolloid Kimyas1 derslerinde verilmektedir. 
3- Yukanda belirtildigi gibi kozmetik Oretiminde kullan1lan hammaddelerin boyuk 9ogunlugu ithal edilmektedir. Bu Olke ekonomisi igin buyOk 
bir kay1pllr. Bu maddelerin tamamma yak1m Olkemiz ko~ullannda Oretilebilir. Kimyagerler bu konuda gerekli egitime sahiptir ve Kimyagerlik 
inovasyon becerileri yuksek olan bir meslek grubudur. 
4- Sagllkll ve daha ekonomik bir kozmetik OrOn Oretebilmek i9in yeni yuzey aktif hammadde tasanm1 gereklidir. Bu da Ar-Ge ve inovasyon 
9all~malan ile mumkundOr. OrunOn molekuler dOzeyde tasanmm1 yapabilecek en yetkin teknik elemanlar, yukanda belirtilen dersleri 4 y1lhk 
fakulte egitimleri s1rasmda alan ve temel bilimci olarak yeti~tirilen Kimyagerler'dir. 
5- Kozmetik Oretim alanmm GMP (lyi lmalat Uygulamalan-5324 Say1l1 yasa kapsammda yaymlanm1~ klavuzu bulunmaktad1r) esaslanna 
gore dOzenlenmesi gerekmektedir. Son bir y1lda Kimyagerler Dernegi, Turkiye'nin degi~ik Oniversitelerinde ve Dernek merkezinin bulundugu 
izmir'de yogun olarak GMP sertifikasyon egitimleri dOzenlemi~. bu gOne dek 500'0n Ozerinde Kimyager, Biyolog, Kimya MOhendisi, 
Eczac1'nm bilimsel ve teknik olarak GMP uygulamalanm yonlendirebilir hale gelmesini saglaml§llt. 

Sorumlu teknik eleman tamm1, kozmetik i§letmesinde Oretim, yonetim ve GMP uygulama sorumluluguna sahip ki§i olarak yap1lmaktad1r. 
Bu 9er9evede kozmetik i§letmelerinde yukanda bu alandaki beceri ve ozellikleri verilen Kimyagerlerin sorumlu Teknik Eleman (STE. Sorum
lu MOd Or) olarak 9ah§mas1 son derece dogru ve yerinde bir tespittir. Fakat kozmetik yonetmeligine bak1ld1gmda kozmetik i~letmelerinde so
rumlu teknik eleman olarak 9ah~abilmeleri igin Kimyagerlerden 2 y1lhk sektorel deneyim istenmesi (Madde 13), ald1klan egitime gore hak
slzhk boyutunda bir uygulamad1r. Kozmetik sektorune bak1ld1gmda ve nitelikli teknik personel say1smm i§letme ba§ma ortalama 1 den az 
oldugu goz online almd1gmda Kimyagerlerin 2 y1l1 tamamlayarak sektorde sorumlu teknik eleman olarak yall§malan 90k anlams1z (vakil 
kayb1 gibi) gozukmektedir. Bu durum sektorOn temel ihtiyac1 alan Kimyagerleri sektorden uzakla~t1rmaktad1r. 

Saghk Bakanhgmdan Talebimiz : Dogal yada sentetik yollarla Oretilen kozmetik OrOnler; kimyasal maddeler veya bunlann kan§lmlann
dan olu~ur ve 9ogunlugu organik kokenli yuzey aktif maddelerdir. Kimyagerlik egitim program! an incelendiginde kozmetik sektorOndeki tum 
hammadde ve kimyasallann ozelliklerini ve Oretim yontemlerini igeren bit yap1da oldugu, Organik kimya, YOzey kimyas1, Yuzey Aktif Mad
deler, Kolloid kimyas1 gibi teorik ve uygulamal1 birgok dersin egitim programlannda oldugu gorulur. Bu ve yukanda ifade edilen tOm neden
lerle; Kozmetik sektorunde Kimyagerin SORUMLU TEKNiK ELEMAN (Mesul Mudiir) olarak gorevlendirilebllmesi igin ilgili yonetme
likteki 2 y1l c;ah~m·~ olma ko~ulu kald•nlmahdlr. Yani yonetmelikteki 13ncii maddenin degi~tirilmesi ak1lc1 bir yakla~•m olacakt1r. 
Bu konuda dile getirilen dO§Once ve oneriler tOm kimyagerler tarafmdan payla§llmaktadlr, TOrkiye Kimyagerlerinin meslek orgOtO olarak 

sektore ivme kazand1racak bu oneriyi ve metini ortak talebimiz olarak kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Kaleme ahnm1~ olunan bu metine 
imzas1 ile destek veren dernek Oyelerimiz ve tom kimyagerlik meslegi mensuplan ile birlikte bu hakll talebimizi T.C. Saghk Bakanhgmm yet
kili birimlerine sunmaktay1z. 
Sayg1lanm1zla 

Prof. Dr. c;etin GOLER 
Kimyagerler Dernegi YK Ba§kam 

YONETMELIK MADDESi : 

Dr. Memduh Sami TANER 
Kimyagerler Dernegi YK Oyesi 

Kim. Leven! Kahnman 
Kimyagerler Dernegi YK Oyesi 

Sorumlu Teknik Eleman 
Madde 13- Oreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterlige ve gerekli te~rObeye sahip __ bir ~o!umlu -~~~~ik eleman bulundurmas1 gerekir. 
Oretici bu maddenin ikinci f1krasmda belirtilen §artlan ta§1yorsa sorumlu tekmk elemanllk g_orev1m ke~d1s1 ustlenebilir. 
Eczac1 veya kozmetik alanmda en az iki yli fiilen yah§ml§ oldugun~ _bel~_elemek kaydlyla kl_myager, klmya mOhendisi, biyolog veya mikrobi
yologlar Oretici tarafmdan sorumlu teknik eleman olarak go~evlendmle~lhrler. Sorumlu t~kmk ele~a~, ~~~ l~alat Uygulamalan K1lavuzuna 
uygunlugun saglanmasmdan da sorumludur. Sorumlu tekmk eleman, ulke mevzuatm1 b1lmekle yukumludur 



KiMYAGERLER ODASI NEDEN KURULMALIDIR? (1) 
LJlkemizin Avrupa Birligi'ne girme ~h~malan masmda toplumda yasal ve ekonomik alanlarda hazirhklar yapilmaktadJr. Onemli olan, toplu

mumuzun ihtiyacr olan geli~melerin saglanmasrd1r. Tiirkiye Cumhuriyetinin daha da saglam bir demokratik yaptya kavu~mast, toplumda gii9lerin belir
gin olarak ortaya 91kmast, i~levsel duruma gelmeleri ve dayam~ma i9inde iilke iyin yah~malanyla mlimkiin olacakt1r. Bu baglamda Avrupa Birligi bir 
gerek9e olarak ortaya 91krm~ ise de, AB'ye katrlmam1za ili~kin onemli engeller iyi bilinmektedir. Toplumun ye~itli kesimlerinden bu konuda fikir yiirii
tenlerin yOgu, geli~melerin zaten gerekli oldugunu, AB'ye giri~ geryekle~mese bile bazt kurumlann giiylenmesi gerektigini ileri siirmektedirler. 

Yasalan haztrlayan TBMM ve uygulayan hiikiimet, baZ1 kurumlarla ortak 9alt~mak, onlardan gelen girdileri iyi degerlendirmek zorundad1r. 

BASIN: c;;'gunlukla medya olarak adlandmlan yazth ve gorse! yaym yapan kurulu~lar, gazete, dergi ve televizyon kanallan ba~ta olrnak iizere, halkuru
zm istedigi diizeyde bir nitelik sergileyememektedirler. Bu durumun siyasal nedenleri bu yazmm kapsarru dt~rndadtr. Medyarun saglam bir demokratik 
yapt i9in arzulanan nitelik diizeyinde olmadtgt goriilmektedir. Bununla birlikte giicii vardrr ve bu giiciin daha olumlu yonde kullamlmast, b~ka gii9lerin 
de artmast sayesinde olu~abilecek dengelerle miimkiin olabilir. · 

UNivERSiTELER: Dniversitel~rimiz, Yiiksektigretim Yasasmm ge9inni~ oldugu olurnlu evrime ve a~amalra ragmen heniiz 90k suskun ve i~levsiz 
goriiniimdedir. Bilimsel etkinliklerimiz nitelik ve nicelik bakmundan onemli artt~lar gtistermektedir; bu sevindirici ve umut vericidir. Fakat iiniversitele
rimiz, egitim ve ara~tmna yanmda yok tinemli bir i~lev olan topluma hizmet ve t~tk tutma alanmda etkisizdir, suskundur ve hatta ilgisizdir. 

SivtL TO PLUM ORGUTLER1: Demekler, odalar ve benzer kurulu~lar, demokrasinin vazge9ilmez tigeleridir. Bunlar, bir yandan Universiteler, bir · 
yandan da TBMM ve hiikiimet ile yah~arak topluma katklda bulurunahdtr. ST6'lerin giiylli, bilgili ve ilgili olmast gereklnektedir. Bu kurulu~lar, yalmz
ca ilyelerinin haklarmt savunan ve kollayan giiyler olarak gtiriilmemelidir. Haklann savunulmast elbette gereklidir. Ancak, lilkemizde yOk onernli bir 
eksiklik, mesleki uzmanltga saygt gtisterilmemesidir. Bu nedenle, idari gtireve gelmi~ ki~iler, kendilerini her tilrlii teknik ve bilimsel uzmanltga saltip 
olarak gormekte, veri len ogiitlere ve gosterilen yollara onem vermemektedirler. LJlkemizde demokrasinio kesintiye ugradtgt evreler STO etkinliklerine 
90k zarar venni~, meslek sahiplerinin bu kurulu~lan yasadt~t teror orgiitii gibi gormelerine neden olmu~ ve uzun vadedc bu kurulu~lar oksiiz kalrru~ttr. 
Baztlan, bu arada da Kimyagerler Odasr da dahil olmak iizere, kurulamarru~ttr. 

ZAYIF YAPIMIZA BfR ORNEK: Yakm ge9mi~te ya~anan bir olayt hatirlayahm. Ku~ gribi salgmt oldugu haberi toplumu etkiledi. Bir siirc tavuk 
yenilmedi. Daha sonra ortaya Ugur Diindar (bir gazeteci) 9tktl ve arttk tavuk yiyebilecegimizi soyledi. Daha once benzer bir durumda da Erman Toroglu 
(Futbolcu ve sonra gazeteci) "Tavuk yenilrnemesi gerektigini" soylemi~ti. Demek ki toplumu ilgilendiren ve aslmda teknik ve bilirnsel nedenli olaylarda 
ortada ne iiniversite, ne meslek kurulu~lan ne de bilim insanlan var. Erman ve Ugur Abilerimiz bizlere yetiyor. Bu olgu da 9ogunlugu rahatstz etlniyor. 

NEDEN BUGUNE KADAR KiMYAGERLER ODASI KURULAMADI? 

Bunun nedenleri 9~itlidir: 

1. Meslek tammmdaki beUrsizlik ve tammlardaki degi~iklikler. 

Kimyagerlik ve Kimya Miihendisliginin tammlanna burada girmeyecegim. Ancak btrakm toplumu, tenik ve bilimsel kesim bile bu kavramlan iyi bilme
mektedir. Bu noktada 9e~itli evrelerde bazr iiniversitelerimizin onemli hatalan olmu~tur. Omegin biiyiik ve onemli i.iniversitelerimizin birisi, belli tarih
lerde, birinci smrf egitimi sonunda ogrencileri ba~anya gore srralarru~. en iyileri Kimya Miihendisligi, ortalar Kimyagerlik ve en alttakiler de Kimya 
Ogretmenligi olarak egitimlerini siirdiirmii~lerdir. Bu yoldan sonra vazge9ilmi~ ise de 90gu bireyin amlannda ycr etrni~ olan bu uygulamalar, 
meslegimizin tanmmast yoni.inden olumsuz izlenim brra~trr. 

Bugiin ise her tiirlii olumsuzluga kar~m orta ogretimden gel en ogrencilerin meslegimizi daha iyi tarudgma inamyorum. Ancak bu amayla 90k 9ah~ma 
yaptlrnah, meslegirni.z tamttlrnah, Kirnya Miihendisliginden farklan, ortak yanlan oncelikle teknik ve bil imsel9evrelere, aym zamanda da topluma sabtr
la anlattlrnahdrr ve yiiceltilmelidir. 

2. K.imyager sayJSlmn belli bir sayrya ula~marm~ olmast. 

Meslek hayattm boyunca pek 90k meslekda~tm, ozellikle gen9ler bana "Neden Kimyagerler Odast kurulmadt?" sorusunu sordular. <;:ok istekli goziiken
ler, hatta "Biz kurahm" diyenler oldu. Benin dii~iinceme gore, o ytllarda odayt kurm.aktan r;:ok yiiriitmek zordu. Bu ki~ilere, "Gelip odada 9alt~tr, haftada 
1-2 giiniinilzil verir misiniz?" dedigim zaman olumlu yamt alamadtm. Yani, herkes birilerinin bunu yapm.asr gerektigini, fakat o birilerinin kendileri 
olamayacagtru soylemekte idi. 

Ancak bugiin durum farkltdtr. <;:ok sayrda kirnyager vardrr ve Kimyagerler Demegi gibi gii91ii, 9ah~kan ve ba~arth bir kurulu~umuz vardrr. Aynca, ara
m!Zda arttk gene;: emekliler, yan gorevle 9ah~anlar da vardtr. Umartm kurulacak bir odada r;:ah~cak kimyagerler bugiin arttk bulunabilir. 

3. Oda kurma yoniinde ~ah~an kurulu~lann ba~ansnhgt 

Kimya alanmda etkin bir dernegirniz, 1919' da kurulmu~ alan Turk:iye Kimya Demegidir; aym demegin Ankara ~ubesi ise 1991 'de kurulmu~tur. Bu 
demek oldukya b~anh bazt 9ah~malara kar~m Kimyagerler Odasr kurma alanmda ba~anh olamamt~tir. Bunun bir ncdeni, yukanda anlatrru~ oldugum, 
"Kim yah~acak?" sorusunun yamtlanamarru~ olmastdtr. Buna ek olarak, Tiirkiye Kimya Demegi mensuplan, tum iyi niyetlerine kar~m ye~itl i kesimler
den gelmektedir. Kimyagerler, Kimya Muhendisleri ve Kimya Ogretmenleri bu demege iiye olabilir ve yonetimde gorev alabilir. Ben de l994'den bu 
yana Ankara ~ubesinde yonetim kurulundayrm. Zaman zaman yonetimde olan kimya miihendisi arkada~Ianmtn bile "Tabii ki Kimyager ile Kimya Mii
hendisi arasmda fark olacakttr, olmaltdrr" ~eklinde dii~iindiigune ~ahit oldum. Bu nedenle bu kurulu~. Kimyagcrler Odasmm kurulmasmda etkin olama
rru~. ancak belli bir duyarlrllgm ve bilin9lenmenin yaytlmasma yardrmc1 olmu~tur. Diger onemli bir sorunu ise a~agtda anlatacagrrn. 

4. Odalann gelirlerine ili~ki yasalann 12 Eyliil1980'den sonra olumsuz yonde degi$tirilmesi. 

Burada anlatacagtm husus, ilgili yasalara baktlarak ve ozellikle Kimya Miihendisleri Odast gibi kurulu~larm yetkililerine sorularak aydmhga kavu~abilir; 
hangi yasa(lar)m buna neden oldugu ortaya 91kanlabilir. Ancak geryek alan ~udur: 1980'den once, bir meslegi icra eden her birey odaya kay1t olmak ve 
aid at odemek zorunda idi. 1980' den sonra yaprlan degi~ikliklerle bu, kamuda yah~anlar i9in zorunlu de gil ve goniillii hale getirildi. Sonuy olarak odala
nn gelirlerinde onemli azalmalar oldu. Bu konuda aynntth olarak yah~ma gerekmektedir. Bu yaz1y1 okuyanlar belki onemli katktda bulunabilirler. 

BUGUN KfMYAGERLER ODASI KURULAB1LtR Mt? 

Kimyagerler Dernegi'nin kurulrnasL, 90k onemli bir ~ama olmu~tur. Kirnyagerler Odastrun kurulmasr, gerekse diger yasal haklano korunrnast ve kol
larunast gibi konularda bu demek, Tiirkiye Kimya Demegi'ne gore 90k daha ba~art.h olmu~tur. Bunun ooemli bir nedeni, iiyelerinin yaln!Zca kimyager
lerden olmastdJr.Yukanda soziinii ettigim ama9 seyrelmesi, bu demekte yoktur. Aynca bu demegin kurulu~u. iilkernizde kimyager sayrsmm artllgr bir 
tarihte geryekle~mi~tir. Dolaytstyla gerek baklann korunmas1 ve kollanrnast, gerekse oda kurulrnast baktmmdan daha gii9lii bir bilince sahiptir, 9ah~acak 
daha fazla eleman bulabilmektedir. Demek gen9tir ve bu kurulu~ heyecam kaybolmadao ba~anlara irnza atma durumundadtr. Bu nedenlerle bugiin bir 
Kimyagerler Odas1 kurulmasmt ger;:rni~e gore 90k daha olasr goriiyorum. (Yazmm devarru;Oda nas1l kurulur?Hangi yollar denenrnelidir ve denenmekte
dir?onilmiizdeki saytda) 

Sayg1lanmla, 
Prof. Dr. 0. Yavuz Ataman 
ODTO Fen Fak. Dekant 
15 Ocak 2007, Ankara 




