
.----- ---------- -

BU SAYIDA: 

Kin!Jagerlik Efjtimi 
2 

Nast! 0/malt? (3) 

Kemometri ve [}_):gulama 
Alan/an 

3 

Kemometri ve Uygulama 
4 

Alan/an 

jrme Sulannda Arsmik 5 
Sonmu 

jrme Suk:mnda Arsenik 
6 

Sonm11 

Kinryagerler'in S omnlan 7 

KimDer Forum Ar;ILDI! 

Kin!Jagerlik Ef,itimi 8 

c;altflt!Jt Rapom 

Ki!7!Jagerlik Egitimi 
c;alrttqyt &pom 

9 

Kil7!)'agerlik Eg,itimi 
10 

c;altflqyt &pom . 
Kimyagerlik Egitimi 

11 
c;altflqyt &pont 

r;ok r;alt$mak. 12 

• Kimder Biilten 3 Ayda 
bir c_r1kar. 

• Dergi Adresi: Kimyager
lcr Derncgi: ismct Nip
tan Mahallesi ~air E~ref 
Bulvan 1373 sokak No: 8 
Suar Manisah i~ Merkezi 
Kat : 6 Daire : 603 
C,:ankaya/ iZ:\fiR 

Yaztlanntzi gondcrmck ic;:in 
kullanacagv. e-posta adresi : 

iletisim@kimyager.org 

7 NiSAN KiMYA BAYRAMI VE 

"2011" 
DUNYA KiMYA YILI 

Dunyadaki geli$mi$ her ulke tarafmdan kutlanmakta olan Kimya Bayram1 
Kimyagerler Dernegi'nin onculugunde, uzun sureden beridir Turkiye'deki Oniversi
telerde de kutlanmaktadJr. 1984 yJimda iTU'de yap1lan Kimya Egitimi ile ilgili bir 
toplantJda dile getirilen bir fikirle Turkiye'de KiMYA BAYRAMI kutlanmas1 6nerisi 
sadece Ege Oniversitesinde kabul g6rm0$ ve o gunlerden itibaren kutlana gelmi$
tir. 2001'de Kimyagerler Derneginin kurulmas1 ile bu etkinlik geleneksel ve uni
versiteler aras1 bir etkinlik halinde ulke 9apmda yay1lmaya ba$1aml$tlr. 
2011 y1l1 ise Birle$mi$ Milletler (BM) tarafmdan Dunya Kimya y111 olarak ilan edil
mi$tir. Turkiye'de bir 90k Kimya meslek 6rgut0nu yap1smda bannd1ran Kimya Sa
nayi Platformu (KSP) uyeleri arasmda bulunan Kimyagerler Derneginin de kat Jia
cagl ve tOm ylla yayllan seri organizasyonlar duzenlemek uzere haml1klar yapmak
tadJr. Bu tOr etkinlikler konusunda en deneyimli olan Kimyagerler Dernegi organi
zasyonlara i9erik ve felsefe a91smdan 6nemli dest ekler verecektir. Tum meslekt a$ 
ve Oyelerimizi payla$Jm yapmak uzere dernegimizle ileti$ime ge9mesini dileriz 

Kimyagerler Dernegi 

KiMY AGERLER DERNEGi 

GENEL KURULU 17 NiSAN 2010 TARiHiNDE 
YAPILIYOR! 

Meslekta~lanmrzm Kimyagerler Dernegine verdigi destekler sonucunda yakla~Ik 2600 ki~i
lik liye sayrsma ula~an meslek orglitlimiiz yeni yonetimini belirlemek amacr ile 17 Nisan 
2010'da izmir' de Gene! Kurulunu yapacaktrr. Nice yrllara hep birlikte ula~mak dilegiyle! 

KiMYAGERLER DERNEGi ve YOK 
PAYDA~ KURUM OLDU ! 

Yilksek Ogretim Kurulu (YOK) ile yaptlgtmtz temaslar sonu
cu, BOLOGNA silrecinde Yilksekogretim Ulusal Yeterlilikler <;er
<;evesi'ni (TYUY<;) olu~turma silrecinde gorii~il ahnacak payda~lar 
arasmda yer alacagtmiz, Yilksek Ogretim Ulusal Yeterlilikler <;er
<;evesi Komisyonu Ba~kam ve Uludag Oniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakilltesi Dekam Saym Prof. Dr. ismail Naci CANGOL tarafmdan 
demek ba~kammtz Saym Prof. Dr. <;etin GULER'e bilgi verilmi~
tir. Bu geli~me YOK'iln akreditasyonuna dahil olmu~ Meslek or
giltleri arasmda yer almt~ olmamtz a<;tsmdan olduk<;a onemlidir. 



Sayfa 2 

KiMYAGERLiK EGiTiMi NASIL OLMALI? (3) 
(Onceki saytlann devamt .. ) 

Oniversite-Sanayi Entegrasyonu Egitim 
Modeli (Co-op Education) 

i~verenlerin onemli oncelikleri, Yete
nekli ve nitelikli mezunlar bulmaktir. Olke
mizde uygulanan mevcut egitim sistemi ile 
mezun olanlann teknik ve teorik bilgileri 
yeterli olmasma kar~m i~e haztrltkstz olmala

polimer, antma sistemler, petrol ve petrol iiriinleri, 
giibre, seramik ve kozmetik gibi sektorlerle kar~r
hkh sozle~meler yapar. 

2. Oniversite ve Sekt6r sorurnlulan belirle-
nir. 

3. Kimya Boliimli Sanayi ile ili~kisi olan bir 
6gretim iiyesini koordinator olarak belirler. 

4. Ogrencileri izlemek i9in dant~manlar seryi-
n belirli bir hedeflerinin olmamalan herkes~e lir. 
bilinen bir ger~ektir. <;:tinkli, tiniversitelerde 5. Sektorlerle ilgili yazJ~malar yapmak ve 

ileti~imi saglamak i.yin bir ofis kurulur. i~e haztrhk ve kariyer planlamast gibi konu
larda etkin ~ah~malar yaptlmamaktadtr. Bu 
~ekilde mezun olan 6grencilerin 6z giivenleri 
olmadtgmdan, ne olursa olsun bir i~ bulma 
tela~ma dti~melerine neden olmaktadtr. Bu 
durum ise yeni mezunlann i~ bulma olanakla
nm azaltmaktadu. Bu engeli a~mak i~in, iil
kemiz i~in yepyeni bir egitim modeli olan 
Universite ile i~ diinyas1 entegrasyonu olan 
iiniversite-sanayi entegrasyonu egitim mo
deli uygulanmahdu. Bu egitim modeli, Sana
yi Bazb Ogretim veya Sanayi ile Ortakfa$a 
Egitim olarak da adlandmlabilir. 

***** 
Sanayi ile ortakla~a yiiriittilen bu ttir 

egitim 1980 li ytllarda ingiltere'nin Surrey 
Oniversitesinde ba~lamt~!tr. Bu tiir egitim 
programmda, ogrenciler dort ytlhk lisans 
egitimleri strasmda, bu siireye ek olarak en az 
on iki ay ilgili bir endiistri kurumunda pro
fesyonel olarak yah~trlar. Surrey Oniversitesi 
bu egitimi teknik boliimlere uygulamakta ve 
sanayi kurulu~lanru uluslar arasr kurulu~lar 
arasmdan se~mektedir. Oniversite Kimya 
ogrencileri i~in uygulamaya Belryika, Fransa, 
Almanya ile ba~lamt~ ve bunu geni~leterek 
buglin biitiin A vrupa iilkeleri olacak ~ekilde 
yaygmla~ttrmt~hr, hatta A vustralya, Yeni 
Zelanda ve Kanada gibi iilkeleri dahil ederek 
diinyaya yaymt~tlr. Surrey Oniversitesinin bu 
mesleki egitim programma diinyadaki 350 
nin iizerindeki ~irket kattlmt~hr. 

***** 
Oniversite-Sanayi Entegrasyonu Egi

tim modelinde Kimya Boltimiiniin gorii~ii ve 
sekt6rlerin ilgisi goz online almarak ilk iki 
ythn derslerini tamamlamr~. belirli bir not 
ortalamasmt saglamt~ istekli ogrenciler, istek
li 6grencilerin ttimli ya da tUm ogrenciler 
programa kattlabilir. 

***** 

Sistem Nastl 9alt§tr ? 
I. Oniversiteler, Kimya Boltimleri 

mezunlanmn ryah~ma alanlan olan Kimya, 
gtda, plastik, bitkisel-taru~sal ve be~eri ilary, 

6. Programa kattlacak 6grenciler ofise ba~-
vurur. 

7. Ogrenci dam~mam ogrenci ile ilgili ~irket 
yetkilileri arasmdaki baglanttyr kurar. 

8. Ogrenciler Sektor .yah~mast Sirasma de
netlenir. 

9. Sektor .yah~masmr tamamlayan ogrenci 
izlenimlerini bir sunum yaparak b61Um ve program 
ye tkilil e r i il e ogrencilere s unar. 

I 0. Sistemin ryah~mast iryin bir yonetmelik 
h aztr l an maltdtr . 

Olast egitim plam, 

VII Eyliil- Ocak-
Arahk Nisan 

1 Akademik Akademik 

2 Akademik Akademik 

3 Akademik Sanayi 

4 Akademik Akademik 

5 Sanayi Akademik 
- - '--------·-

~eklinde verilebilir. 

***** 

May1s-
Agustos 

Sanayi 

Sanayi 

Bu egitim modeli Kimyagerlik ogrencisine ne 
kazand1nr? 

-Egitimleri strasmda ogrendikleri teknik ve 
teorik bilgileri geryek bir 9ah~ma ortammda uygu
Iama olanag1 bulmak, 

-Potansiyel gelecek kariyeri i.yin izlenmesi 
gereken yolu .yah~arak ke~fetmek, 

-Kimya sektOrtinde kullamlan teknolojiyi 
tamma ftrsatmt yakalamak, 

-Mezuniyet sonrast kar~1l~acagt .yah~ma 

ortammr tammak, 

-SektOrii ve teknolojiyi tamdtgmda i~ tercihi 
ve se.yimi kolayla~tr. 

-Ailesinden bagtmstz .yah~ma imkanr sagla
yarak ozgiivenini kazanmak, 

-Para kazanmak ve bu suretle egitim masraf
larmm bir ktsmmr kar~rlamak ~eklinde verilebilir. 

***** 

Kimyagerler Dernegi 

Prof.Dr.<.;:erin Giller 
Kimyagerler Demegi 

Ba~karu 

Bu E{Jitim Modeli 

Sektore Ne Kazandmr? 

-Sektor potansiyel 
yah~anlanm kendi ihti
ya.ylart dogrultusunda 
yonlendirme ve egitme 
olanagt bulur. 

-i~e yeni ba~layan 
Kimyagerler i.yin biz
met i.yi egitimler i9in 
zaman ve kaynak ayrr
masma gerek kalmaz. 

-ihtiyary duydugu 
nitelikli teknik eleman
lan se~me olanagmr 
imkam verir. 

-Kimya Boltimleri 
ile i~birligi yaparak 
sektorleri i I e ilgili ozel 
teknik dersler a.yttrabi
lirler ve kendi eleman
lannm bu egitimlerden 
yararlanmasmt saglaya
bilirler. 

-Kendi alanlan nda 
uzmanla~mt~ teknik 
elemanlann Kimya 
Boltimlerinin egitimle
rine katk1da bulunmala
nm saglayabilirler. 

- Kendi teknik ele
manlarmm Kimya Bo-

liimlerinde Lisans i.is
ti.i egitim almalan sag
lanabilir. 

***** 



Kimy agerle r Dernegi Sayfa 3 

Kemometri ve Uygulama Alanlan 

De g c r 1 i o k u y u c u- ren kimya bi::ili.imlcrinin gi.indc- analizlencbilmektedir. iletiki r>o-
lat, Kimyagerlet Dcrnegi bi.iltcnin- mine girmeye ba~lamt~ ve bir yaz1lanmda bu ti.ir yakla~tmlara 

de yapnlanmak i.izere "Kcmometri kac; i.iniversitede lisans ve lisans dair i)zgi.in i)rn ekler ic;crcn 

vc sanayi uygulama alanlan" konu- i.isri.i dets programlannda yer c;ail~malara degincbiliriz ancak 

Iu bit yazt ilc katklda bulunmam almaya ba~lamt~ttr. Bu gee; kal- bu yaztda gencl o lara k 

konusunda reklif almakran c;ok mt~ltgm en cinemli nedenlerin- kemometrinin alt dallan ve 

memnun oldum. Hemen belittme- den birin klasik analitik kimya

liyim ki dcrnq?;imizin bu alanda 11111 i:;;lcyi;;indc saklt oldugunu 

fatkmdaltk yara rmak konusunda s6ylcycbiliriz. O rncgin, karma-

bunlara ait baz1 uygulama 

alanlanndan bahsetmck istiyo

rum. 

Gi.ini.imi.izJ e aletli analiz yon-

Doc;. Dr. Durmu~ 6ZDEMIR 

izmir Yuksek Teknoloji Enst itUsu Fen Fa· 

kultesi Kimya Bolumu, Gulbahr;:e 3 5430 

URLA - iZMiR durmusozdemir@iyte.edu.tr 

Tei:0232 7507534 
gostcrmi~ oldugu c;aba bu yaztyt 

haztrlamada en bi.iyi.ik motivasyon 

kaynagtm oldu. Zira bu giin yeni 

bir kavtmm ve konuyu ara~ttrmak 

pk b i r ornek sistemi 

analizlenmek istendiginde klasik 

yakla~tm, giri~im yapan bi.iti.in 

ctmenlerin kim yasal olarak 

kemometti iizellikle iki binli 

yulann ba;;mdan itibaren kimya 

bi>li.imlcrinin gi.inJcminc girme

yc ba~lanu~ vc bit kac; iiniversi

tedc lisans ve lisans i.isti.i ders 

temleri o kadar geli~ti ki bir- 1============-:-.-c==' 
c;ok enstti.imantal teknik ile 
verilen bit ornek ic;in saniye
lerle olc;i.ilebilecek zaman di
limlerinde iki veya i.i<; buyutlu 
spe k trum lar vc 
kromatogtamlar clde edilebil
m ekted ir. Ore yandan c;ok 
veriye sahip olmak her zaman 
kaliteli bilgiye sahip olmak 
anlamma gclmemektedir. Eldc 
edilen verilerin saghkh ve dog
ru ~ekilJe i~lenerck yar arlt 
bilgiye doni.i~ti.iri.ilmesi giJerek 
daha da i)nem kazan m aya 
ba~lamt~ttr. Kemometti giini.i
mi.izde kimya sektorii dt~mda 
( oneri : ilaf kimya dJ§m da 
degildir, kimyanm bir uy 
gulama alamdJr, eczacJ]ara 
mevzi kaz andumayalJm 
istiyorum). ilac; cnJi.istirisi, 
gtda, petrokimya ve c;evrc gibi 
geni ~ b i r a la n a yaylla n 
ydpazadc uygulama alam bul
mu ~ tur . Bu b ag l a md a 
kcmometrinin c;alt~ma alanlan
m J6rt alt ba~hkta toplamak 
mi.imki.indi.ir. Bun lardan ilki 
olc;i.im bclirsizligi vc vcrilerin 
istatistikscl Jegerlendirilmcsi
dir . Bazt h ipote z tcsti ve 
varyans analizi bu alana ornek 
olarak vcrilebilir. i kinci alt 
ba~hk dcneysel tas an m ve 
op t imizas yon metodlanm 
ic;ermektedir. Her ara~ntmact 

i.izcrinde c;ab~ngt bir stircc; i<;in 

istedigimizde hcpimizin uk ba~vur

dugu kaynaklardan biri olan inter

nette Ti.irkiye kaynakh sayfarda 

"kcmometri" ad1 altmda bir arama 

yap ttgtmtzda taranan sayfa saytst iki 

elin parmaklanm gec;emcyecek 

kadar az nc yaztk ki. Bu nedenlc 

bahscttigim fatkmdaltk yaratma 

daha da iincm kazantyor. 

Yaztma 6ncclikle Kcmometrinin 

tammt ile baj>lamak istiyorum. En 

yaltn vc basit l'Ckliyle ilcri matcma

rigin vc istatisrigin kimyaya uygula

mast olarak tantmlayabilccegimiz 

kemometri :\vrupa da ve Amcrika 

da 1980 lcrden sonra k im ya 

biillilerindc analitik kimyamn bir 

alt dah olarak yagm bir :;;ekilde 

kabul gi)rmeye ba~lanu~ ve bitc;ok 

i.iniversircde lisans ve lisansi.isti.i 

ders olarak okurulmaya ba~lamm~

tlr. Daha Ja (incmlisi kemometri 

ad1 alnnJa iki tane uluslararast aka-

programlannJa yet almaya ba~

lamt~nr. Bu ge<; kalmt~ltgm en 

iincmli ncdenlerinden birin 

klasik analitik kimyantn i~leyi

~inde saklt o!Jugunu soyleyebili

riz. Orncgin, karma~tk bit ornek 

sistcmi analizlenmek istendigin

dc klasik yakla~tm, giri~im yapan 

buti.in ctmcnlcrin kimyasal ola

rak uzakla~ ttrllmast ve/ veya 

baskuanmast ve sadecc istcnilcn 

analitin sinyalinin cldesi i.izcrine 

dayantr. Halbuki bu oldukc;a 

zaman altct ve maliyetli bit pro

sedi.ir olmasma kaqm bu giin 

var olan bazt kemometrik tek

nikler kullamlarak siiz konusu 

karma~tk ornek sistemi hethangi 

demim dcrgide bu alanda yaptlan bit 6n ayn~nrmaya tabi rumlma

cn son c;alt~malar yaytnlanmaktadtt. Jan, olJugu gibi uygun bir ens

Ancak i.ilkemizdc kemometri ozel- tri.imanta l te knik (ornegin 

s p cktroskopi) kullantlarak likle iki binli yillann ba~mJan itiba-

ilk olarak sisteme e tki eden 
bazt parametrclcri op timize 
etmekle ba~lar. Klasik optimi-
zasyon her bir parametrcn in 
veya faktori.in strastyla J igerle-
rini sabit bir Jegetde rurup bit 
tanesini farkh degerletdc dcne-

yerek en uygun degcrinin bulunmast
na J ayantr. Ancak bu yakla§1mln bazt 
sakmcalan vatdtt . O rncgin fakt6rler 
atsmda etkile~imler var isc bu ctkilc
~imlerin tespiti mi.imki.in olmaz. Ore 
yanJan faktoriyd bir yakla§1111 ile her 
b ir fak t6ri.in degi§ik seviyeleri 
simulrane bir ~ekilde bir arada degi~
ririldigindc soz konusu si.i te<; mate
matiksd olatak modellenebilir. 
Buna bit iirnek olatak organik kim-

yada getc;ekle§tirilecek olan bir sentez 

reaksiyonunu vercbiliriz. Diyclim ki 

herhangi bir reaksiyonun vcrimine 

etki eden iki temcl faktiir olsun. Bun

larJan birini stcakltk ve digeriniJ c 

katalizi)r miktan olarak alaltm. ~ckil 1 

metkezi kompozit tasanm metodu 

kullanliarak optimize edilmi~ scntez 

reaksiyonunun vcrirnin Slcakbkla vc 

katalizor miktan ilc nastl degi~tigini · 

g6stetmektedir. Burada stcakbk ve 

katalizf>r miktan ckscnleri -2 ile + 2 

arasmda verilmcsinin nedeni her iki ~ 

fakti)ri.in farkh skalalara sahip olma

slnuan Jolayt kodlanarak moJellen

mcsinden dolaytdtr. 



Kimyagerler Dernegi Say fa 4 

Kemometri ve Uygulama Alanlan 
gostermektcdir. Burada stcakhk vc katali- <;ah~!lan iirncklcrin iinccdcn tammlanmt~ Bu <;ah~mada kcmometrinin ktsa bir tam

ziir miktan ckscnleri -2 ilc +2 arastnda "stntf' yada "grup" i<;erisine dahil olup mtm vc <;e~ith uygulamalanm iizctlemcye 

vcrilmesinin nedeni her iki faktiirun farkh olmayacagt sorusuna yanu aramaktadtr. <_;ah~nm. Orneklcrdende anal~tlabileccgi 

skalalara sahip olmasmdan dolap kodlana- ()zclhklc tslak analiz vc spcktroskopik veri- gibi kemometri sadece analitik kimyamn 

rak modellcnmcsindcn dolapdtr. 

250 

200 

,. 150 
s 
! 1(10 

50 

0 
2 

Jerden elde cdilmi~ her bir iirncgc air ka- degil butiin kimya vc bcnzeri sektiirlcrdc 

2 

rakteristik ozeliklcr, stmf- si.irc<;lcrin daha saghkh kontroli.i vc i~lctimi 

landmna metotlan ilc iki ic;:in ctkin arac;:lar sunmaktadtr. Siiz konusu 

vcya i.i<; boyutlu d\.izlemde kemometrik yiintemkr klasik analiz 

gruplandmlabilir. Ozellikle metodlanna alternatif daha htzh vc di.i~ \.ik 

gtda sektori.inde ekonomik maaliyetli yeni mctodlann geli~tirilmcsine 

degcrc sahip olan zeytin- b\.iyi.ik katktlar saglamaktadtr. Bir ba~ka 

yaglannm yoresel smtflan- kemomeu·i yazlSlnda bulu~mak dilcgi ilc. 

dmlmast, kalite stmflandtrtl-

mast, c;:qitli yiirderde ureti-

len ballann yiircscl stmflan

dtrtlmast en yaygtn kulla

~ekil 1. Rcaksiyon verimine ctki eden stcakhk ntm alanlanndan bir kac;:tdu. ~arap iirncklc-

Slcakllk .2 .2 
Katallzor mlktarl 

Doc;. Dr. Durmu§ OZDEMiR 

izmir Yiiksek T elmoloji 

Enstitiisii, Kimya BOliimii 

Ogretim Uyesi 

vc kataliz6r miktarmm yamt yi.izeyi grafigi. rinin karakterizasyonu vc kalitc stmflandt

nlmast da bu c;:alt~malara bir iirnck olarak 

O<;i.incu alan temcl bilqenlcr analizine verilebilir. ~ckil 2 de c;:ok dqp~kenli kalib

. dayanan <;ok degi~kcnli stmflandtrma ve rasyon (sagda) vc stmflanduma (solda) 

iibcklcme analizi ve diirdi.inci.i alan isc <;ok ama<;h uygulamalara ait bazt grafiklerdcn 

dcgi~kenli kalibrasyon uyt-,rtllamalamhr. c;ok 

dcgi.~kenli kalibrasyon, zaman ahct ve pa-

hab tslak kimyasal 6l<;umlcrinin 

bir demet sunulmu~tur. 

I 

~~~-~~ ~- ~~ ~~~ 'J;-u7 
·~- ·~ '. ' · .- MH· ~-!2-"'l.:...:.., OM 1:: I 

i 

spektroskopik scns<>r donanunlan ilc yer 

degi~tirmcsi prcnsibinc dayanmaktadu. Bu 

modcller i.irerim esnasmda iJzcliklc ilac;: ve 

I-:,rtda sektiiri.inde e~-zamanh spekrroskopik 

analiz kapasircsinc sahiprir. Spektroskopik 

verilcrin her bir bilqcnin dcri~im miktarla-

rtna <;e\Tilmcsi, s\.irc<; 

dcnetleme \'l: kontrol\.i alanlannda stkc;a 

kullamlmaktadtr. Bu alanda yaptlan bazt 

c;ah?malara iirnek olarak zeytinyaglanmn 

daha ucuz digcr bitkisd yaglarla ram-i~inin 

tayini, kan~unlardan olu~an ila<; prcparatla-

nnda her bir bilc;;enin tayini ve cndi.istriycl 
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.w\\\T~'·· · ·~ '· ·&z· :rr .......... __ _ · , 

·~~\',~t:f~,\~~~; )ZJ ~ --
~___,. ~ . \L-. ____ . 

~G~ 
;; \

. ,... .... .. .... ----~ 

~
' -

... . 

- --..-.. -... -- .... . - . 

- .,....... f\ k,A 
-- ::. •-.;.. -.li'"' . 

,.......- -=-·-
~ -

--~- ----
..; ..... -. ~,..... r::r:JfJ 

'\~·- -----' 
. :: ~·:.~·~~; ~~:·-~-~ l

_ : :.-=>'f' 

n.. - ·n-·~~-

--------
yag kan~unlanntn spcktroskopik analizi ~ekil 2. <;ok dcgt~kcnli kalibrasyon w sm1flan-

' vcrilcbilir. ()rc yandan birrok uvnulama dmna uygulamalanna air baz1 grafiklcr . 
• Jill' "Y .h ) 

b 
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Kimyagerler Dernegi 

iCME SULARINDA ARSENiK SORUNU 
<;:evrede toksik metal kirli

Iigi tehlikesinin onemi son 50 
ytlda daha iyi anla~Jimt~tlr. 
insan ya~amt ic;:in sodyum, 
potasyum, demir, kalsiyum, 
magnezyum gibi c;:ok saytda 
metal gerekli olmakla beraber 
arsenik, antimon, kur~un, 
ctva ve kadmium gibi bazt 
metallerin saghk ac;:tsmdan 
zararh oldugu kamtlanmt~tir. 
Bu zehirli metaller biinyeye 
besin maddeleri, su ve hava 
gibi canhlann yararlandtgt 
kaynaklardan gec;:mektedir. 
Gerc;:ekte c;:ogu elementin bu 
kaynaklarda belirli dtizeyler
de bulunmast normal kar~tla
mr. Kaynaklann kirlenmesi 
demek bu elementlerin 
deri~imlerinin kabul edilebi
len stmr degerlerin ilzerine 
pkmt~ olmast demektir. 
<;:evreye bula~mt~ toksik me
taller organik madde kirlili
ginden farkh olarak bozun
mazlar. Bu nedenle toksik 
metallerin c;:evrede zarartm 
azaltmak ic;:in ya c;:evreye ge
c;:emeyecegi kararstz yaptlara 
donil~ttirillmeleri ya da koru
mah atik deponi alanlarmda 
depolanmalan gerekmektedir. 

Toksik metaller c;:evreye 
toprak ve minerallerde bulu
nan metallerin yer altt ve 
ytizey sulannda c;:ozilnmesi, 
komtiriin ve petroltin yaktl
mast ve endtistriyel etkinlik
ler yolu ile gec;:mektedir. 

ARSENiK 

Arsenik tarih boyunca 
bilinen toksik bir elementtir 
ve diinya kabugunda yaygtn 
olarak dagtlmt~tlr.Yer altt 
sulanndaki arsenigin kaynagt 
c;:ogu zaman jeolojik kokenli
dir. Ytiksek arsenik 
deri~imleri, demir oksitlerin 
ve pritin safstzhk olarak ic;:er
digi arsenigin desorpsiyonu 
veya arsenopiritlerin yilkselt
genmesi sonucudur. Demir 
oks.ihidroksitlerin bakteriler 
etkisi ile indirgenmesi sonucu 

da arsenigin ic;:me sulanna 
gec;:tigi kamtlamm~ttr. 

Y aptJgtmlZ On yah~malar
da Ege Bolgesindeki linyitler
den ve bitilmlil ~istlerden 
ahnan omeklerde arsenik 
deri~iminin I 0-400mg/kg 
arasmda degi$tigi ve yanma 
sonucu bu arsenigin %60-90 
kadarmm atmosfere gec;:tigi 
g6rillmli$1iir( 1 ). Atmosfere 
gec;:en arsenik ctva dt~mdaki 
tilm metaller gibi toz fazmda 
bulunur ve su ve topragt da 
kirletir. Bu nedenle balk sag
hgt ic;:in arsenik ve diger 
toksik metaller ac;:lSlndan 

lenmi~tir. Yalntzca 
Bengaldefte 30-70 milyon 
insamn arsenikten etkilendigi 
tahmin edilmektedir. Su artt
ma teknikleri yerel ko$ullara 
uymadtgt ic;:in 

Uluslararast yardtm kuru
lu$larmm onerdigi yararh 
olamamt$ ve o bolgede ara~
ttnna yapan ki$ilerin geli$ti
rip onerdigi yerel ah$kanhk
lara da uygun teknikler kabul 
gonnil~tilr. 

Ulkemizde ise gilvenilir 
ve yeterli bir ic;:me suyu arse
nik taramasma rastlanama-kullandtgtmtz komilrlerin 

k I. · · t I t'ncelen- mt$ttr. a Itesmm aynn I I 
mesi gereklidir. 

Dilnya sagltk orgiltil 
(WHO) 1963 yihnda ic;:me 
sulart ic;:in arsenik limitini 
50J.tg/L olarak belirlemi$ti. 
Ancak daha sonraki ytllarda 
arsenigin degi~ik kanser ttir-
1erine de neden oldugu anla
~thnca bu klavuz limit WHO 
tarafmdan I993 ythnda IOJ.lg/ 
L ye dil$ilrillmil~tilr. Halen 
Avrupa Birligi Iimiti de 
I OJ.lg/L dir. Am erika Birle~ik 
Devletlerinde USEPA arsenik 
ic;:in izin veri1en stmr degeri 
2001 yilmda 50J.tg/L den 
lOJ.lg/L ye dil$ilnnil$ ve bu 
yeni limite uyum saglamalan 
ic;:in su ile ilgili kurum ve 
kurulu~lara 2006 yth Ocak 
ayma kadar silre venni~tir. 

Son ytllarda yaptlan duyar ve 
daha dogru arsenik tayinleri 
ABD' deki ic;:me sularmm % 
I8 ' in in 1 0 J.lg/L den fazia 
arsenik ic;:erdigini gostenni~

tir. Bu nedenle ABD' de ic;:me 
sulanndan arsenik gidennek 
ic;:in 1990 h ydlardan ba~laya
rak c;:ok saytda proje ve ar~
ttnna yapddtgt gorillmekte
dir. 

Bengalde~ ve Batt 
Bengal'de kuyu sulanmn % 
35 in de arsenigin 50J.tg/L 
den ve %8.4 lin de ise 300 
J.lg/L den fazla oldugu belir-

Sehir sulanndaki arsenik 
klasik antma sistemlerinde 
ktsmen de olsa giderilmekte 
ve crogu zaman antma sistem
lerine uygun eklemeler yapt
larak limit altma dil~ilrillebil
mektedir. Ancak koy ve kasa
balarda yeterince olcrilm ya
ptlmadtgt ve antma sistemleri 
bulunmadtgt icrin arsenik etki
si daha fazla gozlenmektedir 
ve insanlar daha fazla risk 
altmdadtr. 

Sagflk Etkileri 

Arsenik kronik ve akut 
olarak toksisite gosterebilen 
bir maddedir(2). Arsenik 
maliknant olmayan deri degi
$imlerine de (kerotosis, hipo 
ve hiper pigmentasyon) ne
den olabilmektedir (Sekil). 
Cilt kanserine de neden oldu
gu belirtilmi$tir. Girtlak, bob
rek, karaciger, idrar kesesi ve 
diger organ kanserlerine ve 
aynca peripheral ve benzeri 
damar hastahklanna ve noro
Iojik impairmente neden ol
dugundan $ilphelenilmekte
dir. 

Arsenigin cilt yoluy
la ahmt onemsiz dtizeydedir. 
Daha crok su ve yiyeceklerden 
sindirim sistemi yoluyla alm
maktadtr. Solunum yoluyla 
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monometil ve dimetil arsenik asitler ve monometil ve 
dimetil arsenous asitler bile~imlerinde bulunabilirler. 
Bunlardan en toksik olam arsenik(III) diir. Arsenik 
(V) 'in toksisitesi daha azd1r ve organik arsenik bile
~iklerinin toksisitesi ise c;ok daha azdtr. En c;ok bulu
nan organo arsenik bile~igi olan arsenobetainin toksik 
olmad1gmt bildiren yaymlarla da kar~JI~tlmaktadtr. 

Genellikle derin kuyu sularmdaki arsenigin % 70-80 
' i en zehirli arsenik tiirii olan arsenik(III ) ~eklindedir. 
Baraj ve akarsu gibi 9oziinmti~ oksijen deri~imi fazla 
yiizey sularmdaki ise arsenigin %70-80 ' i daha az 
zehirli olan arsenik(V) llirti ~eklindedir. Ancak sula

Arsenigin dogada anorganik ve organik tiirleri bulunmak
tadtr. Anorganik tiirler arsenik(III) ve arsenik(V) i9eren arsenit 

nn organik madde deri~imi ve redoks potansiyeline gore arse
nik(V) deri~imi fazla olan derin kuyu sulan ve arsenik(III) de
ri~imi fazla olan ytizey sulart ile de kar~tla~tlmaktadtr. Bahk, 
midye ve mantarlardaki arsenik ise c;ok daha az tehlikeli olan 
organik arsenik ttirleri ~eklindedir. ve arsenat bile~imlerinde bulunurlar. 

Organic tiirler ise 9ogunluk la arsenobetain , arsenokolin, 

Kaynak sulanndaki arsenigin % 1 0 ' un

dan daha azt partiktil maddededir. Buna 

kar~tltk bu oran ytizey sulannda % 0-70 

aras1 degi~ir. Bu oran her su ic;in farkh

dtr. 

Topraktan Bitkilere Arsenik Gefi# : 

Toprakta bulunan arsenigin bu top
rakta yeti~en bitkilere ve ozellikle sebze
lere gec;i~leri de insan saghgmt tehdit 
edebilmektedir. Arsenigin topraktan bit
kilere gec;:i~leri toprak bile~imi ve asitlik 
derecesine bagtmhdtr. 

Toprakta bulunan demir ve aliimin
yurn oksitler, iyonik arsenik bile~iklerini 
asidik ve notral t op rakl arda 
adsorplayarak tutarlar. Bu nedenle bitki
ye arsenik gec;i~i asidik topraklarda 
daha az, bazik topraklarda daha fazladtr. 
Arsenikle kirlenmi~ topraklarda yeti~en 
mantarlarda dimetil arsenik asit ~eklinde 
mglkg diizeyinde arsenik bulunabilmek
tedir. Bu rakan1 i9rne sularmda izin veri
len smtr degere gore 90k yiiksektir. An
cak bu arsenik ttirii ic;me sulannda bulu
nan anorganik arsenik ttirlerine gore c;ok 
daha az toksiktir. 

izmir ve Yakrn (evresinde Durum 
izmir ~ehrine verilen ic;me sulannm 

%60-65'i derin kuyulardan temin edil
mektedir. Bu ama9la 90k saytda kuyu 
bulunmaktadtr. Bu kuyu sulan analiz 
edilip niteligi uygun olanlar dogrudan su 
~ebekesine verilmektedir. Su verimi yiik
sek kuyular kuzeyde Sanktz ve Goksu 
bolgelerinde bulunmaktadtr. Biiyiik ~ehir 
belediyesi su idaresi(iZSU) 2007 ilk 
bahar aylanna kadar kuyulardaki arsenik 
deri~iminin smtr degerlerden az oldugunu 

ve bu tarihten itibaren artttgm• belirtmek
tedir. Ozellikle kuzey kuyularmda arti~m 
daha fazla oldugu gortilmii~ttir. Kuyu 
sulanndaki arsenik deri~imi art1~ma ku
rakhk nedeni ile yer altt sularmm azalma
SI ve aynca bu azalma sonucu farkh hav
zalardaki sulann azalan bu ic;:me suyu 
havzalanna dolmasmm neden oldugu 
dii~tinillmektedir. 

Coziim Onerileri : 
I. izmir ve Tiirkiye' de arsenik sorunu
nu ucuz ve etkili ~ekilde 9ozebilmek 
ic;in ara~tmna kurumlan, yerel yone
timler , saghk bakanhg1 ve c;evre ba
kanhgmm i~birligi ile kapsamh ortak 
projeler yapihnahdtr. 

2.Su kaynaklannda toplam arsenik 
olc;iimleri yamnda arsenigin bulundu
gu fazlar ve arsenik tiirleri ara~tmlma
hdir. Bu ara~ttrma sonucunda elde 
edilecek verilere gore bu sulan kulla
nan ki~ilerin ne kadar arsenik 
toksisitesi ile kar~t kar~1ya olduklan 
belirlenmelidir. 

3 .Yine bu ar~tmnalann sonuc;lan goz 
online almarak koylerde ve ktic;:tik yer
le~im birimlerinde arttma egitimi al
mami~ insanlann da kullanabilecegi 
basit ve maliyeti dii~iik arsenik antma 
yontemleri geli~tirilmelidir. 

4.Maliyeti dti~tirmek amac1 ile biiyiik 
yerle~im yerleri ic;in kullamlacak arse
nikli kuyulann sulan uygun yerlerde 
toplanarak anttlmahdtr. Yaptlacak 
olan ara~ttrmalann sonu9lan da goz 
online ahnarak en ucuz ve en verimli 
ileri antma yontemi belirlenmelidir. 

5.Ytizey sulanndan daha fazla yararla
nabilmek ic;in bolgede htzla yeni baraj
lar devreye ahnmahdtr. 

6.Bolgedeki dogal maden sulannm baz1-

lannda arsenik goriihnektedir. Bu sularm 
gecikmeden arsenik ve diger toksik me
taller ac;ISlndan incelenmesi zorunludur. 
Bu inceleme yap1hrken se9ilecek analitik 
olc;i.im tekniginin bu omeklerde dogru 
sonuc; verip vermedigi ara~tmlrnahd1r. 

7 .Arsenikli sularla sulanan ozellikle tahtl 
ve sebzelerde arsenik o lc;ilmleri yaptlma
hdir. Bu konudaki literati.ir bilgisi yeterli 
degildir, ancak arsenigin pirinc; ve baz1 
sebzelere tehlikeli diizeyde gec;tigi belir
lenmi~tir. Boyle yerlerde tanm iirtini.i 
cinsi degi~tirilebilir. 

8.Yak1t amac1 ile kullamlacak komiirlere 
izin arsenik, civa ve diger toksik metalle
rin olc;:iimleri yaptlarak verilmelidir. 

9.Var olan ve kurulacak olan endi.istriyel 
i~letmelerin ve madencilik faaliyetlerinin 
su kaynaklanm kirletmemesine birinci 
oncelik verilmelidir. 

1 o.Olkemizin ileriye dontik gereksinim
lerini de kar~ilamak ic;in ilej antma ko
nulannda uzman ki~iler yeti~tirilmel idir. 
Bu olc;iim ve antmalar agtrhkh olarak 
kimya bilgisine dayand1g1 i9in en fazla 
kimya egitimi alm1~ olan kimyagerlerin 
konuya sahip c;tkmalan onemlidir. 
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KiMYAGER'LERiN SORUNLARI 

Merhaba degerli meslekta~lartm. "Hak verilmez 
abmr" ilkesinden hareketle meslegimizin temel sorunlanm 
belirleyip, bunlar lizerine orglitlli bir ~ekilde birlik beraberlik 
is:erisinde mlicadele etmemiz, belki de doganm en acnnastz 
kanunlanndan biri olan ve giinltik ya~ama da uyarlanan, 
"gi.is:li.iler y~ar; zaytflar yok olur" dengesinin bizim lehimize 
bozulmasmt saglayacaktlr. 

Kimyager'ler bugi.in; gtda, ila9, tekstil, boya, kozmetik, 
petrokimya, maden, saghk, deterjan, sabun vb. bir s:ok sektti
ri.in analiz-sentez ve liri.in geli~tirrne laboratuarlannda s:ah~
maktadtrlar . .Su kadar geni~ bir alanda 9ah~ma lisansma sahip 
olan meslekta~lanmtz, teorisi ve pratigi s:ok zorlu olan bir egi
tim-ogretim slizgecinden geymektedirler.Adeta bilimsel teori 
bombardtmanma tutulmaktalar.Bununla beraber egitim
tigretinl siiresince i~ bulma kayglSI, bilimsel merak ve gozle
min online ge9mektedir.Bunun iizerine bir de s:evresel ve de 
toplumsal basktlar eklenince, ogrenciler sadece smavlan ver
meye s:ah~an hirer "hayalete" dtinti~mektedirler.Bu siires: so
nunda mezun olan Kimyager'ler ozgliven ve temel beceriden 
yoksun (diger meslekler de oldugu gibi) bir ~ekilde yeni i~siz 
ordulan yaratmaktadtrlar.Buna art1k dur diyebihnek is:in bazt 
somut oneriler getirip,bunlar1 ya~ama ges:irrneliyiz. Kimyager'
ler is:in acilen yaptlmas1 gereken1er; 

Kim. Deniz KARLIK 

2-Kimyager'ler kendi analiz alanlanndan dt~larunakta
dtrlar.Analizi Gtda, Kimya, Ziraat Mtihendisleri yapmakta, 
Kimyagerler kurum is:inde pasif gorevlere atanarak mesleki 
ktytma ugramaktadtrlar. 

3-Kimyager'ler kanserojen kimyasallarla gi.in boyu i9 is:e 
olmalanna ragmen mesleki ytpranma payt ortadan kaldmlmt~
tlr. Maruz kaldtgt radyoaktivite ve kimyasal buharlar, temaslar, 
tahri~ ve tahrip edici asitler onlan her an hayati tehlikeyle ytiz 
ytize btrakmaktadtr. Kimyager'lerin ayhk izin ve erken emekli
lik hakkt kendilerine tekrar verilmelidir. 

4-Saghk sekt6rtinde (hastanelerde) s:ah~an Kimyager'le
rin gorev tammlan yaptlmah, performans kriterinde belirlenen 
dli~lik katsayt acilen arttmlmahdtr. 

5-Her Kimyager'e ~artlar zorlanarak Laboratuar dt~mda, 

kurum is:inde ihtiyas:lanm kar~tlayabilecek bir oda temin edil
melidir. 

6-Ek Odemeden kaynaklanan adaletsizlikler giderilmeli-
dir. 

7-Kimyager'lere egitim durumundan (ytiksek lisans, dok
tora vb.) tayinde kolayhk saglanmahdtr. 

8-AB Uyum protokolii uyannca yurtdt~ma egitime daha 
fazla Kimyager gonderilmelidir. 

9-Yonetim kademelerine Kim yager atamast kolayla~tml

mahdtr. 
1 0-Kimyager'lerin mes1eki oda talebi acilen kar~t!anmah-

(jniversite'de, dtr. 
1- Mevcut fakilltelerin, egitim-tigretim .--------=-=:-:,...,....., 11-0zliik haklannda iyile~tirrneler yapt!maltdtr. 

standardmm ytikseltilmesi, 12-Kamuda mevcut Kimyager istihdamt arttmlma-

2-Nitelikli,donammh mezunlar verilmesi, 

3-Rastge1e her tiniversitede Kimya Boli.i
mtintin aytlmasmm engellenmesi, ka1itenin dti
~tirtilmesinin online ges:ilmesi, 

4-Teknik altyapmm glis:lendirilmesi, 
5-Ara~tuma- geli~tirrneye (ARGE) daha 

fazla kaynagm aynlmas1, 
6-0grencilere kendini daha iyi yeti~tirebil

meleri is:in,yerinden tigrenmeyle staj surelerinin arttmlmas1 ve 
staj yeri belirlenmesinde i~yerlerine ve Universitelere yi.ikiimli.i
ltikler getirilmesi, 

7-Stajyerlere maa~ ve sigorta baglanmasmm zorunlu 
kilmmas1, 

8-ingilizce haztrhk egitiminin btittin Universitelere yay
gmla~tmhnast, 

9-Kimya Faktiltelerinin kuruhnas1, 
saglanmahdtr.Bunun yanmda gerek kamu da, gerekse de 

tizel sektorde s:ah~an Kimyager'lerin bir s:ok sorunu bulunmak
tadtr.Bu sorunlan da ktsa ba~hklarla ozetlersek; 

Kamuda; 
1-Kimyager'lerin ek gosterge sorunu s:oztimlenememi~

tir.Kimya Mtihendis'leriyle aym kanun'a baglt olmalarma rag
men Mi.ihendisler teknik gruplann (a) bendinde, Kimyager'ler 
(b) bendinde yer alarak maddi ve manevi kayba ugramaya de
vam etmekteler. Dstelik Anayasa Mahkemesi kararma ragmen 
ek gosterge 3600'e ahnmamt~tlr. 

hdtr. 

Oze/ Sektorde ; 
1-<;:ah~ma stireleri s:ok ytiksektir. Acilen azaltii

mahdtr. 
2-i~letmeler s1k1 takibe ahnmah, 5-6 Kimyager'in 

yapacagt i~ler I -2 Kimyager'e ytiklenilmesine engel 
olunmahdtr. 

3-Kanun'da olmasma ragmen i~letmeler Kimyager 
yah~ttrmamaktadtr. Elemamm yeni i~ten aynld1 ve 

yenisini anyoruz gibi bahanelerin online ges:ilmelidir.Stkl de
netim uygulanmahdtr. 

4-Kozmetik vb. sektorlerde mesul mlidiirltik is:in aranan 
i~ tecrtibesi ~art! ortadan kaldmlmahdtr. 

5-Kimyager'in asgari licretli i~s:i mantlgtyla yah~tmlma
sma engel olunmahdtr. 

6-Mesleki riski ytiksek olmast dolaytstyla i~letmelerin, 
Kimyager'in can glivenligi konusunda gerekli tedbirleri almas1 
saglanmahdtr. 

Geli~mi~ i.ilkelerin lokomotif sekt6rli olan Kimya sektO
rtini.in, iilkemizde daha da geli~mesi ve Kimyager'lerin bak 
ettigi saygtyt gormesi, Tlirkiye'nin Medeniyet ytldtzmm daha 
da parlamasma yo! as:acakttr. 

Hep birlikte haklanm1zt kazand1g1mlz, aydmllk yarm
lar dilegiyle. 
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Gen~ kimyagerlerin 

,, dikkatine ! cv ozetinizi derne
gimize gondererek web sitemiz
de ve Forum'da yaymlatma im
kamna sahipsiniz ! ! ! 

Bu gilne dek birs:ok firma 
sitemizdeki ozet-CV'Ier iize
rinden hareket ederek derne
gimizle temas kurmu~ ve i~ 

goril~rnelerine bir9ok gen9 
kimyager yag~r llmi ~
tlr. KiMDER cv-bankas1 ve 
insan kaynaklan birimi, sek
tOriln analiz sentez becerisi 
olan, kalite sistemlerine 
uyumla yah~an "kimya-bilir" 
eleman ihtiyacm1 kar~1layan 
bir rol oynamaktad1r.Sistem 
nasii i~liyor ? 
Dernegimi ze e-posta 
( iletisim@kimyager.org ) 
yolu ile ozges:mi~ (CV) gon-

" deren geny meslekta~lanmiz, 
CV'Ierine bir ozet yada on 
yaz1 ekleyerek sistemde bir 
numara almaktad1rlar. Gonde
rilmi~ olan on yaz1 numara ve 
ki~inin ad1yla birlikte dernek 
web sayfam1zda yaymlanarak 
sekt6riln incelemesine sunul
maktadu. Sanayiden 
KiMDER 'e ula~arak Kimya
ger istihdam1 yapacagmt bil
diren firmalar veya insan kay
naklarl birimleri, demek yo
netim kurulundan bir meslek
ta~tmtz ile muhatap olmakta, 
beklentileri, ihtiyas:lan ve 
~artlanm ifade ederek kimya
ger talep etmektedirler. Der
negimiz, mevcut CV bilgileri 
1~1gmda firmalara kimyager 
onerisinde bulunmaktad!r. 
Fim1a ile yap1lan goril~menin 
sonus:lanm da takip ederek, 
firmalarm ses:ilen-ses:ilmeyen 
aymm1 yapmakslZin tum 
gens:Iere bilgilendirme yap
mas! konusunda duyarh dav
ranrnasmJ saglamakta hatta 
~art ko~maktadtr. Son bir bu
s:uk y1lda, bu yontemle 
140'tan fazla gen9 meslekta
~lmiz i~ sahibi olmu~tur. i~ve
renler ve konuya ilgi duyan
lar, ~u ana kadar bize ula~m1~ 
olan 250'nin ilzerinde ozges:
mi~ ozetine 
www.kimvager.org adresin
den kolayhkla ul~abilmekte

dir. 
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KiMYAGERLiK EGiTiMi CALI$TAY 
(Kimyagerler Derne~i 11-13 $ubat 2010, Antalya) 

CALI~TAY RAPORU 

Kimyagerler Dernegi'nin organize ertigi Kimyagerlik Egitimi <;alt~tayt bu alanda onemli bir Qall$ma 
olarak 11-13 $ubat 2010 tarihleri arasmda Turkiye Bilimsel Ara$tlrma Kurumu (T0BiTAK), istanbul Maden 
ve Metaller ihracat91 Birlikleri (iMMiB), Kimya Sektor Platformu (KSP), Ege Oniversitesi ve Akdeniz Oniversi
tesi, Fen Fakultesi Kimya Bolumlerinin katk1 lanyla gerQekle$tirilmi$tir. An1lan kurulu$1ann temsilcilerine ek 
Olarak Qali$taya 53 kimya bOiumu ba$kanl, 10 sanayi kUrUIU$U temsiiCiSi Ve 10 universitenin kimya ogrenci 
toplulugu ba$kanl da katllrnl$, yakla$1k 15 saat suren <;:all$mada <;:ok say1da farkll, katkl yap1c1 ve olumlu 
dii$iince ve onerinin ortaya <;:1kmas1 saglanml$tlr. Toplantl, Antalya'da, Ak-ka Antedon Otelinde yapllrnl$tlr. 
yall$tayda ulkemizdeki kimyagerlik egitiminin durumu, kullamlan ve onerilen egitim modelleri ve sorunlan 
ele allnml$, ozellikle ABD ve Almanya olmak uzere diger ulkelerdeki durum ve geli$meler de tartl$11rnl$tlr. 

Konu tUm boyutlanyla degerlendirilmi$, kimyagerlik egitiminin altyap1 gereksinimleri olan, ogretim 
uyesi ve ara$tlrma gorevlisi, laboratuvar, cihaz, cam ve kimyasal madde ihtiyac1 goz online allnd1gmda son 
derece pahah ve surekli yatmm gerektiren bir alan oldugu vurgulanml$, temel egitime bagh olarak yeni mo
deller, istihdam, sanayi ili$kileri, ogrenci kontenjanlan, Bologna sureci gibi konular aynnt 1ll olarak tartl$11rnl$-
t1r. 

Oniversitelerin Fen veya Fen-Edebiyat Fakultelerinin Kimya Bolumlerinden Kimyager olarak mezun 
olanlann buyuk bir k1smm1n kimya veya kimya sanayisinin katkl saglad@ sektor tarafmdan istihdam edile
medigi gorulmii$tUr. Bunun nedeni olarak kimya bolumlerine a$m say1da ogrenci kaydmm yaptmlmas1 goste
rilmi$tir. 6rnegin, kimya sanayisinin oncusu konumundaki Federal Almanya Cumhuriyetinde kimya program
lanna y1lda 1200 ogrenci kabul edilirken ulkemizde bu rakam 2009 y11i itibariyle 7300 dolaymdad1r; Munih' 
Teknik Oniversitesi Kimya Bolumune sadece 42 ogrencinin kaydedilmesine izin veril irken ulkemizde bu say1 
bolum ba$ma 100 civanndad1r. Aynca, ulkemizdeki vak1f universiteleri de belirtilen nedenlerden dolay1 kim
ya bolumlerini a<;:mamaktad1r. ilgili sektorun bu kadar <;:ok say1da kimyagere ihtiyac1 olmad@nm tespiti uzeri
ne Hollanda'da iki universitenin kimya bolumu kapatlllrken ulkemizde devlet universitelerin in kimya bolum
lerinin kontenjanlarm1n <;:ok fazla oldugu bu nedenle ek olarak iki nci ogretim programlannm aQIImasmm 
uygun olmad1g1 belirtilmi$ti r. 6grenci kontenjanlan artarken, egitim iQin buna uygun parasal destek saglana
mamaktadlr. 

Mevcut ko$ullarda mezunlanm1za istenilen nitelikte egitim ve ogretim verilememektedir. Boylesi
ne pahall bir egitim alml$ ve kimyager olarak <;:a l1$mas1 gereken mezunlar, meslekleri dl$1ndaki farkll alanla
ra yonelmektedirler. Oike kaynaklannm verimli kullamlmas1 ve kamu yaran dikkate allnarak, ogrenci konten
janlannm ulke ihtiya<;:lanna gore bir program dahilinde ciddi oranda azalt1lmas1 gerekmektedir. Qah$tayda bu 
genel gorii$1er dl$1nda a$ag1daki konular uzerinde tartl$11arak gorii$ birligine vanlml$tlr. 
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KiMYAGERLiK EGiTiMi CALI$TAY 
(Kimyagerler Derne~i 11-13 $ubat 2010, Antalya) 

I. Kimyager tamm1: 
KiMYAGER, maddeyi atom ve molekul duzeyinde inceleyen, 

tan1mlayan, uretebilen ve degi~tirebilen, meslegiyle ilgili kamu, ozel ve 
hizmet sektoru il~ endustri dallannm i~ letme ve laboratuvarlannda 
~tal l~an, ara~t1ran, i~letmeye girecek her turlu hammadde ve i~ l etmede 
olu~an urun ve ara urunlerin kalite kontrolunu yapan, uretimde kar~lla
~lla n sorunlann 96zumune yonelik yontemler geli~tirebilen, i~letmenin 
ak1~1na katk1 saglayan ve uret imin daha ekonomik ger~tekle~mesine 
yonelik 96zumler uretmek uzere laboratuvar ya da pilot tesis duzeyinde 
AR-GE ~tail~masJ ve yeni lik<;ilik (inovasyon) yapabilecek nitelikte kimya 
uzerine 4 y1lilk universite ogrenimi sonucunda diploma almaya hak 
kazanan teknik elemand1r. 

II. E~itim sorunlan: 

Kimyagerlik egitimi, kimyanm temel kavramlan ile birlikte, guncel 
kimya teknolojileri ve bu alandaki geli~meleri verecek ~ekilde tasanm
lanmalldlr. Bu egitimi alanlar temel ve uygulamail alanlarda AR-GE 
yetene~ine sa hip olmail, kurulu~lar tarafmdan istihdam edilebildigi gibi 
giri~imci olarak <;ail~ma alanlan yaratarak istihdam eden konumunda 
da olabilmelidir. 

E~itim Modelleri 

Otkemizdeki Guncel Model 

Oniversitelerin 9ogunda uygulanan modelde, birinci Slmfta temel 
duzeyde matematik, fizik, kimya ve yabancl dil ogret imi yapllmaktadlr. 
Bunu izleyen y11iarda ise analit ik kimya, anorganik kimya, organik kimya 
ve fizikokimya dallannda ve giderek artan bir oranda da biyokimya 
alamnda kuramsal ve uygulamail ogretim verilmektedir. Bunlann dl~ln
da ogrenci, teknik ve bazan da teknik olmayan dallarda se~tmeli dersler 
alarak ogrenimini tamamlamaktad1r. Endustriyel kimya dersinin duru
mu ise a~ag1da aynca ele a ilnm1~t1r. 

Uygulanan ve onerilen diger modeller de ta rt1~1 1m1~t1r; bunlar a~a
gJda verilmektedir. 

Probleme Dayah O~retim (PDO) 

Bu model, Dokuz Eylul Oniversitesi, Kimya Bolumunde uygulan
maktadlr. Yalmzca yeni bir yontem olmay1p, egitime 9agda~ bir yakla
~1md1r. Bu model uyguland1gmda ogrencilerin a~ag1daki alanlarda bilgi 
ve yeti sahibi kazanmalan ama<;:lanmaktad1r: 

• Bilgi kaynaklanna ula~may1 ogrenmek 

• Bilginin butunselligini ogrenmek 

• b grenmeyi i:igrenmek 

• Sorgulamay1 6grenmek 

• Bilimsel du~unmeyi ogrenmek 

• Problem <;i:izme becerisi kazanmak 

• i leti~im becerilerini geli~tirmek 

• Degerlendirme becerileri kazanmak 

Tak1m <;ah~mas1 ruhunu kazanmak 

Yap1lan ag1klamalann ve tart1~malann 1~1gmda, bu modelin bir 
sm1ftaki ogrenci saymm 40'dan az olmas1 halinde uygulanabilecegi, 
ancak <;:ogu kimya bBiumlerinin mevcut kontenjanlan gi:iz i:inune ahndl
gmda uygulanmasmm mumkun olmad1g1 anla~Jim1~t1 r. Bununla birlik
te, bu konudaki tart1~malar ilgi ile i zlenmi~ ve modelin i:igrenilmesi ve 
mumkun olabildigince can II tutulmas1 geregi vurgulanm1~t1 r. 

Yonlendirilmi~ (Opsiyonlu) E~itim 

Bu modelin ulkemizdeki baz1 kimya bolumlerinde uygulanm1~ veya 
uygulanmakta oldugu anla~1lml~t1r. Buna ek olarak, Munih Teknik Oni
versitesi Kimya Bi:ilumunde si:izkonusu modelin yeni denenmekte oldu
gu da Prof. Dr. Harun Parlar tarafmdan aktanlm1~t1r. 

Bu modelde 6grenci, kimya ile ilgili temel bilgileri ilk di:irt yany1lda 
ald1ktan sonra, be~inci yany1ldan ba~layarak se<;ilen belli bir alanda ek 
dersler alarak ogrenimini tamamlar. Se<;enek olarak sunulacak alanlar
da bi:ilgenin i:izellikleri, bi:ilumun altyapl ve i:igretim uyesi kadrosu da 
goz onLine ahmr, bir veya birka<; yi:in lendirme program I (9evre, blyokim
ya, tekstil, gtda polimer, katalizor, yaktt klmyast, makromofekiiller, teo
rik kimya gibi) uygulanabil ir. 

Sanayide Uygulamah E~itim (Co-op Education) 

Bu modelde, i:igrenci bir veya birka<;: yanilm tUmuyle bir endustri 
dailnda fiilen <;:ah~arak tamamlar ve ba~ans1 degerlendirmeye ailn1r. Bu 
model, Kanada, ABO ve diger AB ulkelerde, i:izellikle kimya, i!?fetme ve 
muhendisfik alanmda uygulanmaktad1r. bgrencinin endustri deneyimi 
almas1 ve bu baglamda istihdam olanagmm artmas1 bak1mmdan ilgin<; 
ve yararil bir modeldir. Ancak, ulkemizde kimya bi:ilumlerinde i:igrenci 
kontenjanlannm a~1n ilg 1 , kimya veya kimya sanayisinin girdi saglad@ 
sekti:irlerin belirli cografya bi:ilgelerinde toplanm1~ olmas1 ve bu sektor
lerin ogrencilerin uzun sureli <;ail!?malann1n kar~1ilgm1 vermelerinin 
sorun yaratacag1 ve dolayJSiyla bu modelin uygulama olanag1mn mum
kun olamayacag1 beli rtilmi~tir. 

O~renci Kontenjanlan 

Kimyagerlik egitiminin laboratuar ag1rl1kil olmas1 nedeni ile nitelikli 
bir egitim i<;:in cam malzeme ve kimyasal maddeler yanmda <;agda~ 
yap1da cihazlara da ihtiya<; vard1r. bgrencilerin bu cihazlan kullanabil
meleri i<;:in bi:ilumlerin kontenjanlannm ortalama 40 ki~i civannda ol
masl gerektigi 1srarla bel irtilmi~tir. Bu bak1mdan zaten fazla olan i:igren
ci kontenjanlannm artmfmamast yonunde goru~ birligi bulunmaktad1r. 

Lisans Duzeyinde Ara~ttrma 

Olkemizde kimya bolumlerinde ogrenciye lisans duzeyinde ara~tlr
ma yeteneklerinin verilmesi amac1yla giderek artan oranda <;:ail~ma lar 
yap1lmaktad1r. Bu baglamda <;:ogu kimya bolumlerinde Bitirme Tezl, 
Lisans Tezi, Bitirme 6devi veya Lisans Diizeyinde Ara~ttrma gibi farkll 
adlarla yap1lan <;:a ll§>malann yararil oldugu belirtilmi§> ve bu <;:a il~malann 
olabildigince deneysel olmas1 ve tUm bolumlerce verilmesinin uygun 
oldugu goru~u hakim ol mu~tur. Bu <;a il~malar, bir rapor metni olarak 
hamlanmakta, baz1 bolumlerde ise ogrenciler tarafmdan post er veya 
sozlu sunum da yap1lmaktad1r. Aynca lisans duzeyindeki <;al 1~ma konu 
lanmn mumkunse kimya sanayisiyle ilgili olmasm1n yararil olacag1 belir
tilmi§>tir. 
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Staj Qah~mas1 
Ogrencinin sanayiye uyum saglamas1 ar;:1smdan meslegine uygun 

bir kurumda staj yapmas1 onemli olup 30 i$ gununden az olmamak 
uzere mumkunse buti.in kimya bolumlerinde uygulanmas1 onerilmi$tir. 
Ogrencilere staj yeri bulmak i<;in yard1mc1 olmak ve stajlann denetimini 
yapmak Ozere bolumlerin Staj Komisyonu kurmalan uygun olacakt1r. 
Staj <;all$masmm veriml i olmas1 ir;:in izleme gerekmekte, ogrenciye 
sorumluluk ve gorev vererek iyi bir <;ali$ma yapt1ran i$ yerleri ile uygun 
imza vererek ogrenciyi <;ali$malardan uzak tutan i$ yerleri iki a$frl ucu 
temsil etmektedir. Staj komisyonlan bu konulari dikkatle izlemeli ve 
staj r;:al1$malann1n giderek artan bir nitelikte olmasm1 saglamalid1r. 
Staj r;:alf$ffiaSI, ogrencinin deneyimini artlran bir r;:ali$ma oldugu gibi, 
istihdam sorunu ar;:1smdan da kimyager ve i$veren olarak her iki tarat 
i<;in de yararli bir deneme sureci olabilir. 

Staj r;:ah$mas1yla ilgili olarak ele ahnan diger bir konu ise zaman
lama olmu$tur. Olkemizde r;:ah$malar yaz aylannda yap1lmakta, staj 
ogrencisi almakta istekli olan i$ yerlerinde y@lmalar ve kontenjan 
sorunlan ya$anmaktad1r. Baz1 staj r;:all$malannm yaz aylan dl$1nda da 
yap1labilmesi, bu sorunlan azaltacaktlr. Bu konuda b610mlerin dikkatle 
programlama yapmalan, yaz somesti ri uygulamalannl zenginle$tirme
leri ve ogrenci lere yeni ser;:enekler yaratmalan gerekmektedir. $u anda 
uygulanmas1 zor gorunse de, bu ser;:enekler goz onunde tutulmahd1r. 

EndOstriyei / Sanayi Kimya Dersi: 

Mezunlanm1zm <;ok buyuk bir k1sm1 endustride istihdam edildigin
den Endustriye.I/Sanayi Kimya dersinin ve Laboratuvannm ser;:meli ya 
da zorunlu ders olarak ogret im planlannda yer almas1 kimyagerlerin i$ 
ya$amlannda sanayi tesislerine uyum saglamalanm kolayla$tlracaktlr. 
Bu konu, yukanda ele ahnan Yonlendlrllmi~ Egitim sorunuyla da ili$ki
dir ve bir arada ele alinabilir. 

Egitim Dili ITOrkce I ingilizce) 

Gerek kimya ogreniminde gerekse <;ali$ma hayatmda ingilizcenin 
gerekli oldugu vurgulanmf$ ve bu dilin mutlaka ogrenilmesi, bunun ir;:in 
yabancl dil egitimine ilkogretim ya da orta ogretim duzeyinde ba$1an
masl, bu mumkun olmad1g1 hallerde Oniversitelerde Dil HaZirlik Smlfla
n a<;1lmas1 gerekliligi belirtilmi$tir. Yabanc1 dilin kullamlmadlgl zaman 
unutuldugu bu nedenle alt yap1s1 yeterli ve istekli bolumlerde yabanc1 
dilde egitime ger;:ilebilecegi vurgulanml$tlr. 

Sayfa 10 

ikinci Egitim 

2009 y1lmda Fen ve Fen-Edebiyat Fakultelerinin Kimya Bolumleri
nin Orgun Ogretim bolumlerine 4508 ve ikinci 6gretim Bolumlerine 
2812 ogrenci kaydedilmi$tir. Bu saymm kimya sektorunun Kimyager 
ihtiyacmdan <;ok fazla oldugu, bu nedenle 6rgun Ogretim 
kontejanlann1n azaltilmasl ve ikinci Ogretim Programlanna ise tOm 
kimya bolumlerinde ogrenci almmamasmm uygun olacag1 sonucuna 
vanlml$tlr. 

Ara~t1rma Gorevlisi Allm1 

Baz1 adaylann Akademik Personel ve Lisansustu Egitimi Giris Smav1 
{ALES), mezuniyet ortalamas1, ve yabanc1 dil smav1 (KPDS) notlanmn 
degerlendirilmesi sonucu mulakata gerek kalmadan ba$anli sayildigl 
ve boylece Ara$tfrma Gorevlisinin ser;:iminde bolumce yap1lacak mula
katm hi<;bir etkisinin olmad1g1 belirtilmi$tir. Bunun nedeni, ilgili kural
larda mulakat di$mdaki diger ko$ullarda bir en-alt duzey bulunmas1, 
bolumce yap1lacak smav-mulakat degerlendiri lmesinde ise bu en-alt 
ba$an duzeyinin aranmamas1d1r. Bu nedenle Ara$tfrma Gorevlisi atan
masma ili$kin yonetmeligin, ara$tfrma gorevlisi se<;iminde ilgili bolu
mun de etkisi olacak $8kilde yeniden duzenlenmesi gerektigi ortaya 
Qlkffil$tlr. Bununla birlikte r;:ah$tayda bulunan baz1 genr;: katlhmcllar, 
uygulanan yontemin Ara$tlrma Gorevlisi ahmmda yetkiyi kotuye kullan
mayl engelledigini bildirmi$1erdir. Konu, Oniversitelere, geli$ffii$1ik du
zeylerine ve yoneticilerin tutumuna bagh olarak degi$ik yonler goster
mektedir. Kapsamli olarak ele alinmas1 ve bu konuda r;:alf$malar yapil
masl gerekmektedir. 

Bilim Etigi 

Bilim etigi konulan da dunyada ve Olkemizde giderek artan bir ilgi ile 
izlenmekte, seminerler ve <;ah$malar duzenlenmektedir. Her nekadar 
etik kurallar her meslekte ir;:selle$tirilmeli ise de, ozellikle kimya alanl
na ozgu olan i$r;:i sagl@, r;:evre ve g1da temizligi, halk saghg1, Oretilen 
kimyasallann ve yeni bulu$1ann insanhgm yaranna kullamm1 gibi konu
lar ozellikle ilgi alanlmlzdadlr. Bu konulann, evrensel ve meslek kural
larmm egitimde yer almasmm, bu konuda dersler ve konferanslar du
zenlenmesinin <;ok yararli olacag1 g6r0$0ne vanlmf$tfr. 
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Bologna SOreci 

Bologna sureci kapsammda Turkiyede kimya ogretiminin <fer<;:evesi
nin belirlenerek bir an once hayata ge9irilmesi i9in bir komisyon kuru l
mu~. tum bolumlerin katkrsmm saglanarak 9alr~maya ba~lanmasmm 
istendigi vurgulanmr~trr. Dernegimiz, bu konudaki geli~meleri uyelerine 
ve kamu oyuna sunacaktrr. 

Prof. Dr. Mustafa DEMiR Adnan Menderes Oniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet TOFEK~i Karadeniz Teknik Oniversitesi 

Prof.Dr.~etin GOLER Kimyagerler Dernegi-izmir 

Prof. Dr. O.Yavuz A TAMAN Ortadogu Teknik Oniversitesi 

Prof. Dr. Talat OZPOZAN Bozok Oniversitesi 

Prof. Dr. Hasan SE~EN AtatUrk Oniversitesi 

Prof. Dr. Kadir YURDAKO~ Dokuzeylul Oniversitesi 

Do9. Dr. Nevin U. AYTEMiZ Suleyman Demirel Oniversitesi 

Raportor ve ileti~im : 

Yrd.Do(f.Dr.Memduh Sami TANER Akdeniz Oniversitesi 

SONUC 
~aiJ~taym genel havasr, kimya bolumlerinin akademik ozgurluk 

i9inde ve yenilik9i bir yakla~rmla i~lev giirmesini iinermektedir. Hem 
temel konular hem de bilim ve teknik dallan uzerinde 9agr giizleyen ve 
izleyen, ustUn nitelikten vazge9meden farkh olabilecek eylem ve yakla
~rmlan da giiz iinune alabilen bir kimya egitiminin hedef ahnmasr arzu
lanmaktadrr. Yetil;tirilen kfmyagerferfn hem b11/m ve teknlk atanda guyW 
o/mast hem de deti!jen iifke ve diinyaya duyarlt, uyumlu, sorunfart yOZ
meye haztr ve istekff, kendinl anlatabifen, u/usaf ve evrensef ileti!jim 
yeteneklerf gel/!jmi!j, gDyta ve yatda!j bfreyfer otmast benimsenmi!jtir. 

~ah~tay 9ah~malan 90k olumlu ve yarar saglayacak ~ekilde 
geli~mi~tir . Kimyagerler Dernegi, bu konudaki 9alr~malanm surdurecek
tir. 

Prof. Dr. ~eti n GOLER 

Organizasyon Komitesi 

~ah~tay konusunda tOm katrhmcr isimleri, Resimler ve detaylr bilgi al
mak i9in : bkz : www.kimyager.org 

Sayfa 11 

Kimyagerler Derne~i Sertifikasyon ~itimleri TSE gibi ciddi 
kurum ve kurulu~lar dahil olmak uzere her meslek grubunun 
talep etti~i organizasyonlar haline geliyor I 

Sevgili Kimyagerler, 
Kimyagerler Dernegi tuzugu geregi, kimya Oretim ala
nmda lisans egitim i bo-yunca verilmesi mumkun olma
yan konulan vermek, teknik bi lgilerinizi deri nle~tir-mek, 

aynca kalite formasyonu ol u~turarak endustride i~ bul
ma ~ansmrz1 artrrmak i<;:in sizlere sertifikasyon egitimle
ri yoluyla destek olmakta ve mesleki ge l i~ im inize katkr 
saglamayr ama<;:lamaktadrr. Sadece Kimyagerler degil, 
fen bilimleri ile ilgili olan diger meslek mensuplan da 
belli bir oranda (kontenjan dahilinde ) bu bro~Or-de 
bahsedilen settif ika egitimlerimize katrlabilmektedirler. 
Amacrm1z Turkiye Kimya Endust risine ve <;:alr~ma alanr 
bu endustri dalr olan Kimyagerlere "kar amacr gutmek
sizin" katkr saglamakt rr. Marka haline ge lm i~ KIMDER 
egitimlerimiz, bir <;:ok resmi kurum ve ozel kurulu~ tara
frndan kabul ed ilmektedir 



, KiMYA, BiREY VE TOPLUM 

COf< CALI$MAK 
Dernegimizin c;;ok degerli Yonetim Kurulu 

uyeleri, benden yazllanml surdurmemi istedi
ler. Bundan boyle KIMDER BOLTEN' de yazl
lanm 91kacak. Boylece ben de, c;;ok sevdigim 
degerli meslekta~lanm i<;:in yazan bir ko§e 
yazan oluyorum. Yani ko~eyi d.onmoyorum 
ama tam aksine ko~ede duruyorum. 

Bu yaz1ya da bir Cumartesi gecesi aniden 
ba~lad1m. Tats1z tuzsuz televizyon programla
n beni oturma odasmdan kovalad1lar, c;;all~ma 
odama geldim, s1gmd1m. Kac;;1~ heyecamm 
gec;;ince de bu yaz1ya ba~lad1m. 

Bu yaz1da "<;ok <;all~mak" Ozerine , duygu
lanml , du~Oncelerimi ve deneyimlerimi sun
mak istiyorum. Thomas Alva Edison'un ozde
yi~ haline gelmi~ olan sozleri OniOdOr: 

"Genius is one percent inspiration and 
ninety-nine percent perspiration." 

Maalesef TOrkc;;eye c;;evirince inspiration ve 
perspiration sozcOkleri arasmdaki kafiye kay
boluyor, etki de azallyor. "Deha, yOzde bir 
ilham, yOzde doksan dokuz ter dokme ile olu
~ur". Tabii ki tercOmeyi yaparken bire bir c;;a
ll~mak da dogru degil. Dogru anlam korunma-
11. "TercOme, bir kadm gibidir. GOzeli sad1k, 
sad1g1 ise gOzel olmaz". Bu sozleri de Can 
YOcel'in soyledigi yay1lm1~t1r; ancak YOcel 
"Her Boydan" adl1 kitabmda bu Rus atasozO
nun dogru olmadiQinl, c;;ogu atalar gibi Rus 
atalarm da yamld iQinl anlat1r. TercOmeyle 
ilgili ozdeyi~, kaynag1 ne oursa olsun, baz1la
nm1z1 gOIOmsetse de hammlan k1zd1rabilr. 
Olkemizde bizim meslekte han1mlar c;;ogunluk
ta. Bu i~te kaybederiz. lyisi mi ben "<;ok <;a
ll~mak" konuma doneyim; <;:ok a<;;1lmayay1m, 
bogulabilirim bu sularda. 

nerede? Amerikal1lar buz kOplerine kaya, 
buzlu i<;:ecege de "on the rocks" derler; bu 
r,;:eviri de i~te boylece evin salonuna kayalan 
ta:;;1m1~ . 

Konumuza donelim demi~tik degil mi? 
Meslegini seven, yapt1g1 i:;;le hayatm1 doldura
bilen her birey kendine gore r,;:ok c;;all:;;1r. Bun
dan da k1vanc;; ve gurur duyar. Sorumlulugunu 
yerine getirmektedir. Ancak, r,;:ok r,;:all:;;mak 
kavram1 i<;:in her bireyin tan1m1 aynd1r. "BugOn 
c;;all~maktan oldum, eve ancak saat 19'da 
gelebildim" diyen birisi, daha <;:ok c;;all~an ve 
evine daha gee;; donen, ak:;;am yemekten son
ra da r,;:all:;;an ba~ka birisini gOIOmsetebilir. 

Ote yandan, yak r,;:all:;;mak mutlaka uzun 
saatler c;;all:;;mak da olmayabilir. Baz1lan ise 
i:;;ini 17'de bitirir, ama oyle yogun c;;all:;ilr ki 
gece 24'e kadar c;;all:;;an birinden daha r,;:ok 
yorulur, daha c;;ok da Oretebilir. <;all~ma ile 
zaman arasmdaki ili~kilere bir de circadian 
rhythm olgusunu ekleyebiliriz. Yani, vucut 
kimyasmm gOn boyunca gec;;irdigi evrelerin 
bireylere gore farkll olu~u ve bunun sonucun
da sabah veya gece insanlan gerr,;:eginin gon
IOk ya~am1 etkilemesi. Kimisi gece ku~udur, 
23'den sonra belki sabaha kadar c;;ok verimli 
c;;al1~1r ve uretir, kimisi de ancak sabah erken 
saatlerde uretici ve yarat1c1 olabilir. 

Y11lar once bir di~ hekiminin muayenehane
sinde Slraml bekleyip Cinumdeki dergileri ka
rl:;illmken, productive procrastination, yani 
tJretici geciktinne olarak adland1rabilecegimiz 
bir insan davram~1 oldugunu ogrendim. Bunu 
anlatt1g1m arkada~lanm, ozellikle akademik 
hayatta r,;:all:;;anlar, genellikle "Bu beni anlatl
yor" dediler. 

Ama konu <;eviri olunca, bu i~le ilgili olas1 Bu davram~ !OrOnO ~oyle ozetleyebiliyorsu-
hatalar da akla geliyor. Bu alanda, zaman nuz. Masamza oturdunuz. As1l bekleyen go
zaman bizi <;:ok gOldOren ve du~OndOren or- rev, bir raporu okuyup degerlendirmek olsun. 
neklerle kar~1 1a~1yoruz. Ge<;:en hafta, bir dok- Ama ger<;:ekte ic;;inizden o anda bunu yapmak 
tora ogrencimle birlikte onun dizOstO bilgisa- gelmiyor. "Masam da c;;ok dag1lm1~, bir gOzel 
yanm kullanarak bir proje onerisi metni oze- toplayay1m" diyorsunuz; bu i~ bitince uzun 
rinde c;;al1~tlk. Yazma arac1 olarak da <;:ogumu- sOredir yamtlanmayan bir soru ele alm1yor; 
zun all~t 1 g 1 ve yaygm olan WORD yazlllmlnl oras1, buras1 denilirken bir bak1yorsunuz ki 
kullamyorduk. Yaz1l1mdaki terimler TOrkc;;e idi. gOn bitmi~. As1l i~ yap1lmam1~, ama bu arada 
Applications adll komut grubunun Ba§vuru/ar bekleyen bir sOru sorun <;:CizOimO:;;. Sir :;;eyler 
olarak c;;evirildigini anlaymca birlikte epey gOI- Orettiniz, ama as1l i~ ertelendi. 
duk. Belli ki as1l anlam1 dO~Onmeyen birisi I~ akl:;il nas1l olursa olsun, <;ok <;alt§anlar 
c;;eviriyi yapm1:;;, Uygulamalar demek akhna zamamn nasi! aktiQinl da bilemezler. Haftada 
gelmemi:;;; yalmzca bir sozluge bak1p anlam- yedi gun, gOnde yirmi dart saat yetmez onla
lardan birisini kullanm1:;; . Televizyon kanalla- ra. 
nnda yabanc1 yap1m1 filmlerin TOrk<;:eleri de Sir de, takvimde belli evrelerden r,;:ok ~ey 

umulur. Akademisyenler, yanyll aras1 dersler 
kesilince, veya yaz aylannda dersler olmaym
ca bekleyen i~leri temizleyeceklerini, c;;ok c;;all
:;iiP c;;ok Oreteceklerini umarlar. Genellikle de 
i:;;ler umduklan gibi gitmez. Sir bakarlar ki 
istedikleri yap1lamadan o sOre bitmi~. yine 
dersler ba~lam1~ . Benzeri durum, daha k1sa 
vadede hafta sonu ir,;:in de soylenebilir. 

bu konuda tam bir madendir; neler bulunmaz 
ki? Dikkatle izlerseniz c;;ogunu yakalarsm1z. 
En <;:ok gOidOgOm iki tanesini aktaray1m. Ha
nlm ile Bey tam:;;m1:;;lar, konu~uyorlar. Aynlma 
zaman1 gelince ayaga kalk1p el s1k1~1yorlar, 
kadm erkege "$irketinizden <;:ok ho:;;land1m, 
tekrar goru:;;elim" diyor. Ama adam bir polis, 
devlet gorevlisi, yani :;;irketle filan ilgisi yok. 
Biraz dO~OnOnce anllyorsunuz. Hem arkada:;;
llk, hem de ortakllk-:;;irket anlamma gelen 
company sozcOgOnOn hatall r,;:evirimi bu duru
mu yaratm1:;;. "I enjoyed your company, let's 
meet again" demi~ olmall. Sir ba:;;ka ornekte 
ise misafire ne ic;;mek istedigi soruluyor. Yan1t, 
"Kayalar iizerinde bir soda liitfen". Sir evin 
odasmda, koltuklarda oturuyorlar, kayalar 

Sir ka<;: y1l once uzunca bir suredir ugrama
dlglm, fakat tamd1g1m bir bakkala gitmi~tim . 

Oradaki gene;; arkada~. sar,;:lanmdaki beyaz
la:;;ma oramm fazla bulmu~ olacak ki sordu: 
"Hocam, emekli oldunuz mu?" Ben de biraz 
da muziplik olsun diye, "Oniversitelerde ge
nellikle emekli olmuyoruz." dedim. Gene;; Bak-
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kal, "Hi<;: oyle ~ey olur mu hocam, 
nas1l yani?" dedi. Ben de, "Genellikle oiOyo
ruz" dedim. <;ok tela~land1 , "Aman hocam, 
Allah korusun" dedi, sorduguna soracagma 
pi~man oldu. GoniUnO ald1m, hemen olmeye
cegime soz verdim, aynld1k. 

Dogal olarak benim anlat1klanm, bir akade
misyenin <;ok c;aiJ§mak Ozerine izlenimleridir. 
Guzel meslegimizi laboratuvarlarda, ozel ve
ya kamu kesimdeki gorevlerde sOrdurenler de 
kendi tempolanna gore c;;all~makla ilgili ben
zerlikler, farklar, IOriO ozellikler bulacaklardlr. 

Topluca yap1lan c;;all~malarda ise hi<;: degi~
meyen bir kural vard1r. l~inizi iyi yap1yorsamz, 
sizden daha r,;:ogunu isteyeceklerdir. Sorunlar 
hep size gelecektir, ve daha r,;:ok yall~acaksl
mz. Bilim ve kimya alanmdan bir benzetme 
alallm. Yitriyum-zirkonyum oksitlerin bir kan
~lml olan Nernst glower, iyi bilinen bir IR 
(infrared = ktzt/Otesi) spektrometre 1~1k kayna
Qidlr. Ozerinden geyen ak1mla ISitlllr ve 1~1ma 
yayar. <;ogu maddenin aksine, bu maddeden 
ne kadar c;;ok ak1m gec;;irirseniz direnci o kadar 
azallr ve sonunda 1~1k kaynag1 r,;:ok ISinlp ergi
yebilir, bozulur. Ote yandan, Ozerinden elekt
rik ak1m1 ge<;:irilen metal, metal oksit gibi r,;:ogu 
maddelerede ise, ge<;:irilen elektrik ak1m1 art
tlk<;;a direnc;; artar, boylece gec;;irilebilecek 
ak1m k1S1tlan1r, madde ergimekten kurtulur. 
Bu nedenle, Nernst glower ir,;:in bir ak1m kiSit
layiCI devre koyularak bu 1~1 k kaynagmm ISI
narak ergimesi ve tahrip olmas1 onlenir. l~te, 
r,;:ok r,;:a ll ~an bireylerden daha r,;:ok, daha r,;:ok i~ 
istenmesini de bu duruma benzetiyorum. Ge
c;;en ak1m1 k1s1tlayacak bir devre, yani bir yer
de durup dinlenecek, kendine ve ailelerine 
ay1racak zamam yaratamazlar ise onlar da 
yanabilir, en azmdan dengeleri bozulur. lyi ve 
c;;all~kan bir kimyager, bir Nernst glower gibi
dir. 

Kendini c;;ok c;;all~an birisi olan goren bireyle
rin say1s1 artt1kc;;a Olkemize ve insanllga yapl
lan katk1lar nitelik ve nicelik bak1mmdan yOk
selecektir. Kimyagerlik meslegi, <;:ogu baklm
dan kendini iyi anlatamam1~ bir meslektir. 
Kimyagerlerin dogay1 kirleten kimyasallar 
bulduklan pek bir balland1nl1r da, insanllga 
kazand1nlan ve ya~am kalitesini art1ran gOb
re, ilac;;, endOstriyel malzeme gibi katk1lar ne
dense fazla akla gelmez. Meslegimizi koru
mall ve yuceltmeliyiz. Durum ne olursa olsun, 
c;;ok c;;all~mak insan1 mutlu eden , yOcelten ve 
daha yararl1 k1lan bir olgudur. 

Yaz1m1zm sonuna geldik, az once yazillm
daki word count komutu ile bakt1m, bir sayfa 
dolabilir. Konumuz r,;:ok yall~mak olduguna 
gore benim c;;ok sevdigim a~ag1daki satlrlar 
duruma uyacak. Ya:;;1 biraz bOyOk olan kimya
gerler Levent K1rca'nm ~ark1s1ndaki nakarat1 
bilecektir. Tam yerine geldi, manzara koyduk. 

Madem geldik dilnyaya, 

r;;all§allm kimyaya. 
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