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GiRi$ 

Kimyagerler Dernegi 2001 y1lmda Prcf.Dr.GOrel Ni$Li ve Prof.Dr.Qetin GOLER'in 
giri$imleri ile faaliyetlerine ba$1ayan meslekf bir kurulu$tur. Kurucu ve ilk Yonetim 
Kurulu Ba$kani Prcf.Dr.GOrel Ni$Li'dir. Dernek, kuru1U$Undan bu yana tOzOgOnde 
belirtilen ama9lan dcgrultusunda 9alt$malanna devam etmektedir. Kimyagerler 
Dernegi Marmara $ubesi Prof. Dr. Ay$e ZehraAROGUZ, Kimyager ikram CENGiZ 
ve Kimyager Ahmet AKTA$'m kurucu Oyeliginde 01.02.2011 tarihinde kurulmU$ 
ve 28.05.2011 tarihinde ilk genel kurulunu yap1p "Yonetim Kurulunu" se9erek 
faaliyetine ba$lam1$t1r. 

Meslek kurulu$1an aras1 nda is mi on planda clan dernegimiz, Oye ve meslekta$1an mlZI n 
ozlOk haklanni kcrumak i9in kamu ve ozel kurumlar nezdinde her tOrlO giri$imine 
devam etmektedir. Ba$anya ula$abilmemiz i9in tOm KiMYAGER'lerin destegine 
ihtiyac1m1z vard1r. Bu nedenle tOm Kimyagerlerin KiMYAGERLER DERNEGi 9at1s1 
altmda tcplanmasm1 arzu etmekteyiz. 

$imdilik bir $Ubesi clan dernegimiz, herkese a91k bOtOnle$tiriCi yap1s1 ve kimyagerlik 
mesleginin geli$tirilmesi ve meslekf scrunlara sahip 91kma hususunda yapt1g1 ses 
getiren 9alt$malanyla kimyagerlerin tart1$mas1z en Ost 9at1s1 cldugunu kabul 
ettirmi$tir. • 



~' ! www.kimyager.org 

Dernegimiz kurulu$undan bu yana kimyagerlik ogrencilerinin Kimyagerlik meslegi 
konusunda bilgi sahibi olmalan ic;in Oniversitelerin Kimya bblumlerinde konferanslar, 
paneller duzenlemi$ ve duzenlenmeye devam etmektedir. 

Kimya Sektor Platformu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanllg1 Kimya Teknik 
Komitesi Oyesi de olan dernegimiz, y1lda 3-4 kez yap1lan toplant1larda Sanayi 
ve Ticaret Bakanl1g1'na kimya sanayinin yonlendirilmesi konusunda gor0$1eri ile 
yard1mc1 olmaktad1r. 

Aynca meslekta$larim1zca da yak1ndan takip edildigi Ozere dernegimiz kuruldugu 
gunden itibaren kimyagerlerin yasal haklarini titizlikle takip etmektedir .. 





r:myager topluluQu olarak sorunlanm1z1, dernekle 
birlikte olarak fakat toplulugumuzun her bir ferdinin de 
topyekOn sahip 91kmas1 ile a~abiliriz." 

www.kimyager.org 
www.marmara.kimyager.org 
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KiMVAGERLiK 

iifl~lal~1@~;.:~~4-~i'.;;nri;;;i~i?~)~1h~i61~:~tfi~~ Kimyagerlik Egitimi 

~ll~~~f~:&.~?:'ff;~0~~1f: Kimyager Kimdir? 

~~Jl~~~~g;m\~!fr<;;;_~<kh?,f•~41 Kimyagerin Gorevleri 

Kimyagerin Meslek ilkeleri 

Kimyagerin Call,ma Alanlar1 
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, KiMYAGERLiK EGiTiMi 

Kimyagerlik 6grencileri, Oniversitelerin Fen ya da Fen-Edebiyat Fakulteleri'nin 
Kimya Lisans B610mlerinden; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, 
biyokimya, fizikokimya ve endustriyel kimya gibi kimya bilimi konulannda ileri 
duzeyde egitim alarak mezun olurlar. 

Kimyagerlik programinda egitim suresi 4 y1I olup maddelerin kimyasal nitelikleri, 
molekOI yap1lar1 ve bunlann degi~im ilkeleri ile her cins kimyasal 6rnegin analizi 
konulannda egitim verilir. 



KiMYAGER KiMDiR? 

KiMYAGER, maddeyi atom ve molekOI dOzeyinde inceleyen, tanimlayan, Oretebilen 
ve degi$tirebilen, meslegiyle ilgili kamu, 6zel ve hizmet sekt6r0 ile endOstri 
dallannin i$1etme ve laboratuvarlannda c;al1$an, ara$t1ran, i$1etmeye girecek 
her tOrlO hammadde ve i$1etmede olu$an OrOn ve ara OrOnlerin kalite kontrolOnO 
yapan, Oretimde kar$1la$1lan sorunlann c;ozOmOne y6nelik y6ntemler geli$tirebilen, 
i$1etmenin ak1$ma katk1 saglayan ve Oretimin daha ekonomik gerc;ekle$mesine 
y6nelik c;ozOmler Oretmek Ozere laboratuvar ya da pilot tesis dOzeyinde AR-GE 
c;al1$mas1 ve yenilikc;ilik (inovasyon) yapabilecek nitelikte kimya Ozerine 4 y1ll1k 
Oniversite 6grenimi sonucunda diploma almaya hak kazanan teknik elemand1r. 



KiMYAGERiN GOREVLERi 

• Kamu ve degi$ik ozel sekt6rlerin Kimya laboratuvarlannda kalite kontrol ve 
Ara$t1rma Geli$tirme (AR-GE) faaliyetleri yapar.Bu laboratuvarlan yonetir. 

• Kimya alanmdaki kavramlan, fikirleri ve verileri, bilimsel yontemlerle degerlendirir, 
karma$1k problem ve konulan belirler ve analiz eder, kanita ve ara$tirmalara dayall 
oneriler geli$tirir. 

• Kimya alanindaki uygulamalarda kar$1la$abilecegi 6ng6r01emeyen karma$1k 
durumlarda sorumluluk alarak c;ozOm Oretir. 

• Kimya laboratuvannda nitel, nicel ve enstrOmantal analizleri yapar, analiz 
sonuc;lanni hesaplar, elde edilen verileri istatistikl olarak degerlendirip yorumlar ve 
raporlar. 

IEll 
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www.klmyager.org 

• Kimya laboratuvarlarda maddelerin niteligi ile safllk derecesini bile$iklerin yap1sin1 
ve kimyasal 6zelliklerini inceler. 

• Maddelerin birbiri ile etkile$imleri sonucu yeni bile$iklerin olu$umunu ara$t1nr. 

• Maddelerin niteliklerini saptamak Ozere <;e$itli testier geli$tirir. 

• Kimya alanindaki endOstriyel OrOnlere ili$kin i$1emleri geli$tirici 9al1$malar 
yapar,endOstriyel prosesleri kavrar ve kar$1la$1lan problemleri 96zer. 

• Bir i$1etmede Oretilecek maddeyi tasarlar, geli$tirir, Oretim y6ntemini belirler. 

• Oretimin verimli ve emniyetli bir $ekilde yOrOmesini saglamak ve OrOn kalitesinin ve 
veriminin art1nlmas1 i<;in denetler ve kalite kontrolOnO yapar. 

• Depolama ko$ullanni belirler, OrOn satl$1 yapar. 

• <;al1$t1g1 i$yerinde i$ gOvenligi, i$<;i sagliQI, sosyal gOvenlik haklan, toplam kalite 
y6netimi ile 9evre koruma konulannda 9all$malar yapar. 

• <;a11$ma kO$Ullannin gOvenligini saglayacak bilgi ve becerisiyle her tOrlO i$1etmeyi 
y6netir. 

KiMVAGERiN MESLEK iLKELERi 

• Etik ve insani degerlere sayg1l1d1r. Kimya alani ile ilgili verilerin toplanmas1, 
yorumlanmas1, duyurulmas1 a$amalannda toplumsal etik degerleri g6zetir. 

• Bilim ve teknolojiyi insanllk yaranna kullanarak mesleki geli$ime deger verir. 

• Bilgi ve yeteneklerini sOrekli geli$tirerek mesleki alanda en iyi hizmeti verir. 

• Dogru ve yeterli bilgiyi zamaninda sunarak, g6revini meslege deger katacak 
bi9imde ger9ekle$tirir. 

• Mesleki politika ve standartlann geli$tirilmesinde ve uygulanmasinda etkin 9aba 
harcar. 



• i$ s6zle$melerinde yer alan, kurallara uyar ve kar$1 taraftan da ayni anlay1$1 bekler. 

• Diger meslek mensuplanna gereken sayg1y1 g6sterir. 

• Dogaya ve c;evreye kar$1 duyarl1d1r. 

• Toplumsal duyarl1l1ga sahip olur, sivil toplum inisiyatiflerine destek olur. 

• i$ gOvenligi, i$c;i sagllg1, sosyal gOvenlik haklan, toplam kalite y6netimi ile c;evre 
koruma konulannda yeterli bilgi ve bilince sahiptir. 

• Mesleki i$birligi ve dayani$maya 6zen g6sterir. 

• Nesnel verilere dayanmayan, haks1z karalamalarla meslek mensuplannin, genel 
olarak meslek grubunun saygml1gm1 zedeleyecek s6ylem ve davrani$1arda 
bulunmaz. 

• Mesleki Davrani$ ilkelerine ayk1n tutum ve davrani$1arda bulunmaz. Etik ilkeleri 
ihlal edenlerin kar$1smda yer al1r, bu hususta olu$an sivil 6rg0tsel tepkilere destek 
verir. 

• Mesleki geli$imi konusunda duyarll davranir, kendisini mesleki ac;1dan sOrekli olarak 
geli$tirir ve bunu c;al1$malanna yans1t1r. 

KiMVAGERiN <;ALl$MA ALANLARI 

ve$itli maddelerin yap1larm1 ara$tlran ve insanlann yaranna istenilen 6zellikte 
saf ya da kan$1m halinde maddeler Oreten kimyagerler; ilac;, deterjan, yapay 
lifler (polyester, naylon, c;e$itli plastik e$yalar vb.), ic;ecek, gObre, boyar madde 
gibi gOncel hayatta yaygm olarak kullanilan tOketim malzemelerinin ilk sentezini 
gerc;ekle$tirmektedirler. 

Ara$t1rma geli$tirme, kalite kontrol , kalite gOvence, Oretim, teknik y6netim , sorumlu 
mOdOrlOk ba$11Ca c;a11$ma sahaland1r. Kimya alaninda bilimsel ara$t1rmalara ilgi 
duyanlar Oniversitelerde ya da ara$t1rma laboratuvarlannda c;al1$ma olanag1 
bulabilirler. 



Kimya b610m0nden mezun olan kimyagerler, a~ag1da ba~llklar halinde verilen 6zel 
veya devlet kurulu~lannda c;all~abilirler; 

- Plastik Sanayii 

- ilac; Sanayii 

- Boya Sanayii 

- Petrokimya 

- Metal Sanayii 

- Tekstil Sanayii 

- Seramik Sanayii 

- <;imento Sanayii 

- Deri Sanayii 

- Deterjan ve Sabun Sanayii 

- G1da Sanayii 

- Kozmetik Sanayii 

- Cam Sanayii 

- Ambalaj ve Kag1t Sanayii 

- Laboratuvar Kimyasallan ve Arac; Gerec;leri 

- G1da Analiz Laboratuvarlan 

- Su ve At1k Su Analiz Laboratuvarlan 

- <;evre Analiz Laboratuvarlan 

- Biyokimya Laboratuvarlan 

- Bilimsel Ara~t1rma Merkezleri ve Hastane Laboratuvarlan 

- Kalite Sertifikasyon Egitim ve <;evre Dani~manl1k Firmalan 

- i~ GOvenligi Uzmanllg1 







ViZVON 

Kat1hma, payla~nma ve tak1m c;ah$masina dayah bir anlay1$la Kimyagerlik 
mesleginin etkinligini art1racak c;ah$malara 6nc010k etmek, kimyanin d6n0$t0r0c0 
gOcO ile ya$am kalitesinin art1nlmasina katk1 saglamak. 

Mi SYON 

• Kimya alanlannda mesleki c;ah$malar ve yay1mlar yaparak bunlan toplumun 
tOm kesimlerine duyurmak, 

• Kimyagerlik mesleginin 6nemini topluma benimsetmek, meslek ile ilgili tOm 
geli$meleri yakindan takip ederek meslek mensuplanni ve toplumu geli$melerden 
haberdar etmek I bilgilendirmek, meslekta$1ar arasinda dayani$ma ve uyumu 
saglamak, 

• Mesleki ahlak ilkelerinin uygulanmasin1 saglamak, Kimyagerlik ve ilgili 
alanlardaki ulusal ve uluslar aras1 kurulu$1arla i$ birligi ic;ine girerek, c;al1$malanm1z1 
dOnya geneline yaymak, 

• Kimyagerleri ilgilendiren sorunlann c;ozOlmesinde 6nc010k etmek. 



El 
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FAALiVETLERiMiZ 

• Oyelere yonelik bilgilendirici ve yonlendirici egitim, dani§manl1k ve benzeri 
aktiviteler, 

• Kamu ve ozel sektorlerde, sanayi , Oniversite, sivil toplum kurulu§lan , sendikalar, 
meslek odalan ve diger ilgili kurum ve kurulu§larla dayani§ma yard1mla§ma ve 
i§birligi , 

• Sektorel toplant1 , kongre, seminer, sempozyum, egitim, fuar, cah§tay, sosyal ve 
kOltOrel organizasyonlar, 

• i§ ve meslek adaylanna yonelik secme ve yerle§tirme konusunda rehberlik, 

• Bas1h ve gorsel yayinlar. 

AMACLARIMIZ 

• Olkemiz Kimya bilimi ve endOstrisi alaninda ara§t1rma, geli§tirme ve uygulama 
potansiyelinin uluslararas1 dOzeyde etkin ve oncO bir role sahip olmas1 iQin katk1da 
bulunmak, 

• Oyelerinin 6zl0k haklarin1 korumak, 

• Kimyagerlik mesleginin geli§mesi yonOnde gerekli her tor giri§imde bulunmak, 

• Oye say1s1n1 ve etkinligini art1rmak, 

• Kimyager istihdaminin geli§tirilmesine, cali§an kimyagerlerin verimlilik ve i§gOcO 
kalitesinin arttinlmasina destek olmak, 

• TOzOkte belirtilen diger amaclan gercekle§tirmektir. 



Genel Merkez Komisyonlan 
• Mevzuat Takip Komisyonu 
• Ar-Ge ve Sanayi Komisyonu 
• Kurumsal ili$kiler Komisyonu 
• Basin ve Halkla ili$kiler Komisyonu 

Marmara $ubesi <;ah~ma Gruplan 
• OzlOk Haklan, Birlik,Te$kilatlanma ve Odala$ma 9al1$ma Grubu 
• Yaym Kurulu 
• Oyeler ve Sivil Toplum Kurulu$1anyla ili$kiler 9al1$ma Grubu 
• Sosyal Etkinlikler 9a11$ma Grubu 
• Ogrencilerle ili$kiler, Staj ve Burs Fonu 9al1$ma Grubu 
• Mesleki Tan1t1m 9a11$ma Grubu 
• Egitim 9al1$ma Grubu 
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· Kimya Teknik Komitesi 

· Kimya Sektor Platformu 

Kimya Sekt6r Platformu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanllg1 Kimya Teknik 
Komitesi Oyesi de olan dernegimiz, y1lda 3 - 4 kez yap1 lan toplant1larda Sanayi 
ve Ticaret Bakanl1g1'na kimya sanayinin yonlendirilmesi konusunda g6rO~leri ile 
yard1mc1 olmaktad1r. 



Kimyagerler Dernegine Kimler Oye Olabilir? 
Madde 4: Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve 18 ya~m1 bitirmi~ herkes 
-- 6zel kanunlarda aksine hukum bulunmamak ~art1yla -- derneklere uye alabilir. 
Ancak 6zel kanunlarda aksine hukum bulunmamak ~art1yla. Oniversitelerin 
kimyagerlik egitimi veren tOm yuksek akul kurumlanndan mezun alarak kimyagerlik 
unvanini alm1~ veya Fen ya da Fen-Edebiyat Fakultelerinin Kimya B61umlerinde 
veya e~degeri akullarda lisans ve LisansustO egitim yapm1~ alan meslekta~lar 
dernege as1I uye alabilirler. 

G6revlerinden emekli alanlar, kimyagerlik alanmda fiilen emek vermi~ alanlar ve Fen 
ya da Fen-Edebiyat Fakultelerinin Kimya b61umunde akuyan 6grenciler isterlerse 
y6netim kurulu anay1 ile fahri uye alarak dernek 9al1~malanna kat1labilirler. Turk 
vatanda~1 almayanlann uye alabilmeleri igin Turk vatanda~lannda aranan ~artlardan 
ba~ka a yabanc1nin TOrkiye'de ikamet etme hakkma sahip almas1 da gereklidir. 
Fahri uyelik igin ikamet ~art1 aranmaz. Dernek Y6netim Kurulu, uyelik igin yap1lan 
muracaatlan en 9ak 30 gun iginde uyelige kabul veya istegin reddi ~eklinde karara 
baglay1p, sanucunu muracaat sahibine yaz1 ile duyurmak zarundad1r. 

Nas1I Oye Olunur? 

Genel Merkez ic;in; 
a) Oye farmu daldurulup kay1t ucretinin (STL) "Kimyagerler Dernegi 3499 0241046" 
nolu Turkiye i!? Bankasi izmir Ege Oniv. !?Ubesi dernek hesabma yat1nlarak 
dekant fotakapisi Oye Kay1t Farmu ve diger evraklarla (Nufus Cuzdani Sureti, 
Diploma veya <:;1kt$ Belgesinin Fotokopisi, u9 adet Fotograf ) dernek merkezine 
elden, pasta yalu ile veya e-mail yalu ile g6nderilir. 
IBAN: TR76 0006 4000 0013 4990 2410 46 

Marmara $ubesi ic;in; 
a) Marmara b61gesinde ikamet eden meslekta~lanm1zm, 6demelerini "Marmara 
$ubemizin TUrkiye i!? Bankasi istanbul Perpa $ubesi'nde bulunan 1188 
0443292" nalu hesaba yat1rmalan ve dekant fatakapisi ile birlikte Oye Kay1t 
Farmu ve diger evraklarm1 (Nufus Cuzdani Sureti, Diploma veya <:;1kt$ Belgesinin 
Fotokopisi, u9 adet Fotograf) Marmara ~ubemize elden, pasta yalu ile veya e-mail 
yalu ile getirmeleri ya da g6ndermeleri gerekmektedir. 
$ube IBAN:TR85 0006 4000 0011 1880 4432 92 

m 



c) Kay1t Ocreti 5TL, 2012 y1h Oyelik aidat1 35 TL' dir. Toplam 40TL dernek hesabina 
havale edilerek 6deme dekontunun bir fotokopisi ve gereken evraklar pasta veya 
kargo ile dernek merkezine iletildikten sonra Oyelik tale bi Dernek Y 6netim Kurulunda 
g6r0$01erek karara baglanrr. Dernekler yasas1 geregi en ge9 30 gun i9inde Oyelik 
talebinde bulunan ki$iye resmi yaz1 ile Oyelik karan bildirilir. 

d) Kay1t Ocreti hemen, Oyelik aidat1 olan 35 TL, Oyelik i$1emlerinden itibaren LI\: ay 
i9inde ilgili Birimin Banka Hesabina yatmlmalld1r. 

"Kimyagerler Dernegi Hesap No:TOrkiye i$ Bankasi izmir Ege Oniversitesi $ubesi 
3499 0241 046" 
Gene/ Merkez /BAN: TR76 0006 4000 0013 4990 2410 46 

"Kimyagerler Dernegi Marmara $ubesi Hesap No: TOrkiye i$ Bankasi istanbul 
Perpa $ubesi 1188 0443292" 
$ube IBAN:TR85 0006 4000 00111880 4432 92 

Ogrenci Oyelik (Fahri Oyelik) 
Kimyagerlik 6grencileri mezuniyet durumunda olsun ya da olmasin, dernegimize 
Oye olabilirler. Ogrenciler, 5TL 6deyerek fahri Oyelik hakk1 elde edebilir, okuduklan 
b610mlerde Kimyagerler Dernegi 6grenci gruplannda gorev alarak dernegin 
sundugu tOm imkanlardan faydalanabilirler. Her y1I yap1lan se9imler ile dernek 
6grenci komisyonuna se9ilebilme haklan vard1r. 
NOT: Ogrenci Oyeler y1lhk aidat odemezler. 

KiMDER KARiYER MERKEZi 

Kimyagerlerin kariyer ve bireysel geli$imlerine yard1mc1 olmak, i$ ba$vurulannda 
one ge9melerini, sektorde yer edinmelerini saglamak i9in dernek olarak 2003 
y1hnda HACCP (G1da GOvenligi Kalite Sistemi) ve ISO 9001 :2008 (Kalite Yonetim 
Sistemi) temel egitim sertifikasyon egitim program1 ba$lat1lm1$ olup; halen 18 farkl1 
sertifikasyon egitimi dOzenlemektedir. 

Dernegimizin Duzenledigi Sertifikah Egitimler 

ISO 9001 :2008 Kalite Yonetim Sistemi 
ISO 9001 :2008 standard1 tanrt1larak, "Kalite Yonetim Sisteminin" nas1I kurulacag1 
ve sOrekliliginin nas1I saglanacag1 ai;:1klanmaktad1r. Egitim program1; kalite yonetim 
sistemini iyile$tirme teknikleri, sOre9lerin tanrmlanmas1 ve pratik 9ah$malar ile Bl desteklenmektedir. 



ISO 9001 :2008 Kalite Yonetim Sistemi ic; Tetkik 
ISO 9001 kalite sistem standardma uygun olarak haz1rlanm1$ ve uygulanmakta 
olan kalite yonetim sisteminin yeterliligini, uygunlugunu ve etkinligini saptamak 
i9in yap1lan kalite sistem tetkiklerine ait esaslan ve kalite sistem tetkiki a$amalann1 
ay1klamak ve uygulamalarla gostermeyi, 9e$itli tetkik yontemlerinden uygulamall 
ornekler vererek kat1llmc1lan birer tetkik9i olarak yeti$tirmeyi ama9lar. 

OHSAS 18001 i~ Sagllg1 ve Guvenligi Yonetim Sistemi 
i$1etmede sagl1kl1 ve gOvenli bir 9all$ma ortammm saglanmas1, sOrdOrOlmesi ve 
sOrekli iyile$tirilmesi i9in OHSAS 18001 i$ Sagllg1 ve GOvenligi Yonetim Sistemi'nin 
gerekliliklerinin ay1klanmas1 ve bu sistemin yOrOtOlmesi ile ilgili standart $artlannin 
uygulamall orneklerle tanit1lmas1 ve yorumlanmas1d1r. 

ISO 14001 <;evre Yonetim Sistemi 
<;evre Yonetim Sisteminin, 9evre politikas1nin geli$tirilmesi, uygulanmas1, 
ba$anya ula$t1nlmas1, gozden ge9irilmesi ve sOrekliligi amac1ni gOden, kurulu$ 
yap1s1, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve i$1emleri ile 
<;evre Yonetim Sistemleri Standartlan ve <;evre Yonetim Sisteminin kurulmas1 
9all$malannm basamaklannin anlat1lmas1d1r. 



ISO 22000 (HACCP) G1da Guvenligi Kalite Yonetim Sistemi 
G1da Oretim zincirinde bulunan herhangi bir kurulu~un, g1danin tOketimi esnasinda 
guvenli olmasin1 temin edebilmek i<;in g1da Ozerindeki guvenlik tehlikelerini 
yonetmeye yonelik bir sistemin nas1I kurulacag1 ve yonetilecegi konusunda temel 
bilgilerin aktanmin1 kapsamaktad1r. 

Sorumlu MudurlUk 
6269 say11i yasa ve ilgili yonetmeliklere bagll olarak kimyagerlerin GIDA, iLA<;, 
KOZMETiK ve her tOrlO kimya sektorundeki i~letmelerde Sorumlu MOdOrlOk 
yapma hak ve yetkisi vard1r. Egitimde, Sorumlu MOdOrlOgOn yasal boyutu; Sorumlu 
MOdOrOn hak, yetki ve sorumluluklan hakkinda bilgi verilmektedir. 

Kozmetik Oretimi Yonetim Sistemi (KUY) 
insan sagl1gin1 etkileyebilen kozmetik Orunlerin etkin ve guvenilir ~ekilde uygun 
ko~ullarda Oretilmesi i<;in uyulmas1 gereken kurallar bOtOnO olan iyi uygulama 
teknikleri konusunda bilgilendirmeyi ama<;lar. 

iyi imalat Uygulamalan (GMP) 
ila<;, g1da, kozmetik vb. sektorlerde insan sagl1g1 i<;in Oretilen Orunlerin GMP ile 
Oretilmesinin oneminin kavrat1lmas1n1, GMP i<;erisindeki temel kavramlann 
a91klanmasin1, temel olarak. 
GMP sistemlerinin kurulmas1, yOrOtOlmesi, ve devaml1l1ginin saglanmas1 hakkinda 
bilgilendirmeyi ama<;lar. 

Boya Oretim Yonetim Sistemi (BUY) 
Boya Oretiminde A' dan Z' ye gerekli tOm teknik ve yasal detaylann anlat1ld1g1, 
teknoloji ve hammadde bilgileri ile birlikte boya formullerini de i<;eren bilgilerin 
verildigi bir egitimdir. 

Analitik Validasyon, Kalibrasyon ve Ol~um Belirsizligi 
Laboratuvarlann performansin1 belirleyen en onemli faktbr olan metotlann 
validasyonunu yapmak i<;in gerekli olan yontemlerin ve metot validasyon 
parametrelerinin a91klanmasin1 kapsamaktad1r. 

Uygulamall HPLC Egitimi 
YOksek bas1n9ll s1v1 kromatografisi gOnOmOzde kimyasal analizlerde miktar 
tayini i<;in en <;ok kullanilan tekniktir. Egitimin amac1, HPLC'nin <;al1~ma 



prensipleri hakkmda ve c;all~ma s1rasmda 
ya~anabilecek problemlerin c;ozumune 
yonelik bilgi aktanmmda bulunmakt1r. 

Uygulamall GC (Gaz Kromatografisi) 
Egitimi 
Gaz Kromotografisi ile analiz tekniklerini, 
c;al1~ma prensip ve talimatlanni, metot 
olu~turulmasm1, s1cakl1k programlannm 
yap1lmasm1, kar~1la~1lan sorunlara ve 
c;ozOmlerine ait bilgileri ic;ermektedir. 
Kimyasal analiz yapan ve konuyla 
dogrudan ilgilenen tum personel egitimin 
kat1llmc1 profilini olu~turmaktad1r.Egitim 

1. gun teorik 2. gun pratik olmak Ozere 2 
gOnde yap1lacakt1r. 

Tehlikeli Kimyasal Maddeler ve Giivenligi 
Yonetim Sistemi 
Kimyasallan Oreten, kullanan, depolayan ve 
kimyasallarla c;all~an, kimyasallarla gOvenli 
olarak c;al1~mak isteyen herkes kat1labilir. 

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu 
Laboratuvarlann ISO I EN 17025 
standardma gore akredite olmalan ic;in 
yapmalan gerekli c;all~malar ve haz1rllklar 
konusunda gerekli bilgilerin verilmesidir. 
ISO /EN 17025 standardma gore akredite 
olacak laboratuann standartta belirtilen 
yonetimsel ve teknik ko~ullann yerine 
getirilmesi ic;in yap1lmas1 gereken c;all~malar 
ve haz1rlanmas1 gereken prosedOr ve 
dokOmantasyonun haz1rlanmas1 konulanni 
kapsar. 
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ISO 17025 Laboratuvar ic; Denetc;i Egitimi 
ISO I EN 17025 standardma gore akredite olan laboratuvarlann ic; denetim 
yapmalan ic;in gerekli egitimin verilmesidir. ISO I EN 17025 standardma gore 
etkin bir kalite sisteminin sOrdOrOlmesi ic;in gerekli olan ic; denetim uygulamas1 
faaliyetlerinin planlamas1 ile ilgili prosedOrlerin ve dokOmantasyonun haz1rlanmas1, 
ic; denetim gerc;ekle~tirilmesi ve raporlanmas1 konulann1 kapsar. 

Kimyasal Analizlerde Belirsizlik 
Kimyasal analizlerde olc;Om belirsizliginin tahmin ve hesaplama yontemlerinin 
anlat1lmas1d1r. Kimyasal analizlerde belirsizlik kaynaklannm belirlenmesi, 
belirsizliginin hesaplanmas1 ve sonuc;lann raporlama yontemlerinin verilmesidir. 

Metot Validasyonu Egitimi 
Analitik laboratuvann performans1n1 belirleyen en onemli fakt6r olan metotlann 
validasyonunu yapmak ic;in gerekli yontemleri ve bu yontemlerin kullan1mm1 
anlatmakt1r. Metot validasyonu c;al1~malanrnn planlanmas1, gerc;ekle~tirilmesi, 

validasyon raporunun haz1rlanmas1 ve validasyon sonuc;lannm rutin analizlerde 
kullan1lmas1 bilgileri verilecektir. 



Test Ve Analizlerde Excel ile istatiksel Hesaplamalar 
Test ve analiz sonu9lannm hesaplanmasmda ve analizinde kullanilan temel 
istatiksel yontemleri EXCEL kullanarak hesaplanmas1. Laboratuarlann yapt1g1 
test ve analiz sonu9lannin hesaplanmas1, analiz ve raporlanmas1 i9in kullanilan 
istatiksel hesaplama yontemlerinin EXCEL ile hesaplanmasm1 kapsamaktad1r. 



VAVINLARIMIZ 

Kimyagerler Dernegi BUlteni "Kimyager" 

kimyager• 
kimyagerlerdemajibiilteni Slli!Elll1mll ~~~· .....,,.~ i 

Oyelerin dernek etkinlikleri hakk1nda bilgilendirilmesi ve kendilerini gelecege 
haz1rlamak amac1yla belirli aral1klarla olmak Ozere y1lda en az iki kez 
yayinlanmaktad1r. "kimyager" her say1sinda 6zel bir konuyu severek enine boyuna 
irdeleyip bilgilendirici makalelerin yarn s1ra ufuk av1c1 r6portaj ve yaz1lara da yer 
vermektedir. 
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Kimyagerler Dernegi ve Marmara $ubesinin resmi siteleri. Dernek hakkindaki tOm 
kurumsal bilgilerin ve etkinliklerin tan1t1ld1g1 site Oyeler tarafindan bOyOk bir ilgiyle 
takip ediliyor. Kurumsal etkinliklere ili~kin haber ve duyurulann yanis1ra bilgilendirici 
makalelerin, Kimyager i~ ilanlan ve sektorel fuar bilgilerinin de sunuldugu site; 
genel merkez, ~ube ve Oyeler arasinda "ileti,im koprusu olma" misyonuyla hizmet 
veriyor. 









KiMYAGERLiK KANUNU 

KiMVAGERLiK VE KiMVA MUHENDiSLiGi HAKKINDA KANUN 

Kanun Numaras1 
Kabul Tarihi 

: 6269 
: 1 5 I 02 I 1 954 

Yay1mland1g1 R. Gazete : Tarih : 20 I 02 I 1954 Say1 : 8639 
Yay1mland1g1 Dustur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 404 

Madde 1 - TOrkiye'de kimyager, kimya yOksek mOhendisi ve kimya mOhendisi 
unvanlannin kullanilmas1 ve bu unvanlann verdigi hak ve salahiyetler ali>ag1da 
yaz1l1 hOkOmlere bagl1d1r: 

a) "Kimyager" unvan1n1, TOrkiye veya yabanc1 memleketler Oniversitelerine 
bagll olarak veya Oniversite ayannda olup da mOstakillen kimyagerlik diplomas1 
veren mOesseselerden mezun olanlarla bu kimyagerlik diplomasina tekabOI eden 
Oniversiteler kimya tahsilini yaparak gereken diplomay1 alanlar kullanabilirler. 

b) "Kimya yOksek mOhendisi" unvanin1, TOrkiye veya yabanc1 memleketlerin 
Oniversite veya Oniversite ayannda olan yOksek 6gretim mOesseselerinin kimya 
mOhendisligi zOmresi mezunlan kullanabilirler. 

c) "Kimya mOhendisi" unvan1n1, Oniversite ayannda olmay1p teknik ve mesleki 
6gretim yapan mOesseselerin kimya mOhendisligi zOmresi mezunlan kullanabilirler. 

Madde 2- 1 inci madden in a, b ve c f1kralannda zikrolunan diplomalardan birini haiz 
olmayanlar TOrkiye'de (Kimyager), (Kimya yOksek mOhendisi) ve (Kimya mOhendisi) 
unvanlariyle istihdam olunamazlar ve bu unvanlarla sanat icra edemiyecekleri gibi 
imza da atamazlar 

Madde 3 - Yabanc1 memleketlerden diplomall kimyager, kimya yOksek mOhendisi 
ve kimya mOhendisleri unvanlanni kullanabilmeleri ic;:in Oniversite profes6rlerinden 
mOrekkep bir jOri huzurunda, ilmi hOviyetlerini ispat ve diplomalannin muadeletlerini 
Milli Egitim Vekaletine tasdik ettirmeye mecburdurlar. 

Madde 4 - Kimyagerler, kimya yOksek mOhendisleri her tOrlO mesleki, g1dai tahlil 
ve mOstahzarat laboratuvarlan ve kimya ile ilgili sair tesisleri kurabilir ve mesul 
mOdOrlOklerini deruhde edebilirler. Ill 



Kimya muhendisleri imalathane ai;abilir, fabrika kurabilir ve mesuliyetleri altinda 
idare edebilirler. 

Madde 5 - 1 inci maddede yaz1h unvanlan alml$ olanlardan Devlet ve 
muesseseleriyle yan resmi te$ekkullerde vazife alm1$ olanlar mesai saatleri d1$inda 
mesleki sahada serbest 9al1$abilirler. 

Madde 6-Sinai i$1erden hangilerinin bu kanunun 1 inci maddesinde zikredilenlerden 
birer mesul mudur bulundurmaya mecbur oldugu Ekonomi ve Ticaret, Sagl1k ve 
Sosyal Yard1m, <;a11$ma ve i$1etmeler Vekaletlerince m0$tereken tanzim edilecek 
bir talimatnamede zikredilir. 

Madde 7- (Degi$ik: 23/1/2008-5728/174 md.) 
Bu Kanunun 2 nci maddesine ayk1n hareket edenler alt1 aydan iki y1la kadar hapis 
cezas1 ile cezaland1nl1r. 1 inci maddede mezkur diplomalan alm1$ olmayanlan bu 
unvanlarla 9al1$t1ranlar da ayni ceza ile cezaland1nl1r. 

Gec;ici Madde 1 - (6269 say1l1 Kanunun kendi numaras1z gei;ici maddesi olup 
tesetsUI ii;in numaraland1nlm1$t1r.) 
Bu kanunun ne$ri tarihinden evvel usulu dairesinde kimyager unvanin1 iktisap etmi$ 
olanlann hakk1 mahfuzdur. 

Madde 8 - Bu kanun ne$ri tarihinde yururluge girer 
Madde 9 - Bu kanunun hukumlerini icra Vekilleri Heyeti yurutOr. 

KiMYAGERLiK KANUNU UVGULAMA YONETMELiGi 

6269 SAYILI KiMYAGERLiK VE KiMYA MUHENDiSLiGi HAKKINDA 
KANUNUN UYGULAMA YONETMELiGi 

(19.09.1964 tarih ve 11811 say1h Resmi Gazete'de yaymlanm1$, 20.6.1966 tarih 
ve 12327 say1h Resmi Gazete'de yaymlanan Y6netmelik ile degi$iklik yap1lm1$t1r.) 

Kimyagerlik ve Kimya Muhendisligi hakkindaki 6269 say1l1 Kanunun 6'nc1 maddesi 
hukmu a$ag1da belirtilen $ekilde uygulanacakt1r. 

Madde 1 - Sorumlu mudur bulundurulmas1 luzumlu i$ yerleri ile sorumlu mudurun II tarifi ve niteligi: 



a) Kimya hizmetleri ile kimya teknolojisi ve uygulanmasma ili$kin i$1eri bulunan 
ek cetvelde g6sterilen smai i$yerleri, bu i$1erle ilgili olarak bir "Sorumlu MOdOr" 
bulundurmak zorundad1rlar. 
Bu g6rev; her zaman mOessese veya i$1etme mOdOrlOgO anlam1n1 kapsamaz. 

b) Sorumlu mOdOrOn kimya yOksek mOhendisi, kimya mOhendisi veya kimyager 
olmas1 $artt1r. Ancak, ek cetveldeki istisnalar sakl1d1r. 

c) Sorumlu mOdOr olarak, bu Y6netmeligin kapsad1g1 i$yerleri, (b) f1krasmd'a 
belirtilen nitelikte birini bu unvan ile i$e alabilecegi gibi, ayni nitelikte olmak Ozere 
halen 9all$t1rd1klan bir elemanina da bu unvan1 verebilirler. 

Madde 2- Sorumlu mOdOrOn g6revleri: 
Sorumlu mudurun gorevleri ~unlard1r: 

a) MOessesenin kimya hizmetleri ile kimya teknolojisi ve uygulanmasma ili$kin 
bilumum i$1erini, kimya bilimi veya kimya sanayiinin teknik icaplanna uygun olarak 
yOrOtmek. 

b) MOessesenin, yukandaki f1krada yaz1l1 i$1erine ili$kin teknik gOvenligi 
saglamak, 

c) MOessesede imal ve istihsal olunan mamullerin 2'nci maddenin (a) 
f1krasmdaki g6rev a91sindan Turk standartlanna veya bu standartlar bulunmuyorsa, 
mamulOn kullani$ maksadma uygunlugunu saglamak, 

~) 2'nci maddenin (a) f1krasmdaki g6rev a91sindan mOessesede i$9ilerin, 
personelin ve 9evrede oturanlann hayat ve sagl1klann1 koruyucu tedbirleri almak, 
Bu g6revi ile ilgili olarak sorumlu mOdOr, gerekli tedbirlerin allnmas1n1 en ge9 bir 
ay i9inde tespit edecektir. Bunlan, yaz1ll olarak i$verene veya vekiline veya kanuni 
temsilcisine bildirdigi halde sorumlulugu gerektiren bir durumun has1I olmas1 
takdirinde, sorumluluk i$verene d0$er. 

d) Sorumlu mOdOr ile i$veren arasmdaki kar$1l1kl1 hak ve vecibeler, tahdit 
etmeyecek $ekilde yap1lacak s6zle$melerde belirtilir. 

Madde 3- Birden 9ok i$yerinin, bir sorumlu mud Or kullanmas1 $art1: 
Bu Y6netmeligin kapsad1g1 sinai i$yerlerinden muharrik kuvvet kullananlarda i$9i 
say1s1 be$i, muharrik kuvvet kullanmayanlarda onu a$mayanlar, ortak sorumlu 
mOdOr istihdam edebilirler. 
Bu takdirde, bir sorumlu mOdOr uhdesinde en 9ok iki i$yeri bulunabilir. 

Madde 4 - Bu Y6netmelik Resmi Gazete'de yay1m1 tarihinden itibaren alt1 ay sonra 
uygulanir. 

Madde 5 - Bu Y6netmelik hOkOmlerini Sanayi, <;al1$ma ve Sagl1k ve Sosyal Yard1m 
Bakanl1klan yOrOtOr. Iii 
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CETVEL 

A - Patlay1c1 ve parlay1c1 maddeler sanayi: 

1 - Barut, dinamit, nitrogliserin gibi maddeler yapan ve bunlarr kullanan fi$ek, taba, 
kapsOI ve buna benzer piroteknik imalathane ve fabrikalarr . 
2 - Eter, karbonsOlfOr, benzol, petrolden elde edilen gaz, mazot, benzin, madeni 
yaglar, gres ve emsali gibi patlay1c1 kat1, s1v1 ve gaz ~eklinde maddeler yapan 
imalathane ve fabrikalar. 
3 - imalatinda ilkel veya yard1mc1 madde olarak benzin, karbonsOltor, eter, benzol, 
petrol ve benzeri gibi gabuk parlar maddeleri kullanan at61ye, imalathane ve 
fabrikalar. (Benzin istasyonlarr , garajlar, elbise temizleme yerleri, mayi muhallil 
kullanarak enerji istihsaledenler, oto tamirhaneleri harig,) 
4 - Sentetik benzin elde edilen fabrikalar ile petrolO iptidai madde olarak kullanmak 
suretiyle 9e$itli OrOnler istihsal eden fabrikalar ve imalathaneler. 
5 - Aldehit imalathane ve fabrikalar1. (Formaldehit, asetaldehit, benzaldehit ve 
benzerleri.) 
6 - Keton imalathane ve fabrikalarr. (Aseton, mezitiloksit ve benzerleri.) 
7 - Alkol (Metil, etil, amilalkol, glikol, gliserin ve benzerleri) istihsal eden fabrika ve 
imalathaneler. ($arap sirke, kolonya imalathaneleri harig.) 
8 - Hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar imalathane ve fabrikalarr, (Kloroform, 
bromoform, kloral, karbon tetraklorOr, klorobenzen ve benzerleri.) 
9 - Oksijen , azot, azot oksitleri, amonyak, karbon oksitleri , kOkOrt oksitleri ve benzeri 
sinai gazlar ile her cins tazyik edilmi~;, s1v1la~tinlm1$ ve 96zOnmO$ gazlar imal ve 
istihsal eden fabrika ve imalathaneler. 
1 O - Organik ve inorganik peroksit, persel ve hipoklorit ile her tOrlO madeni 
peroksitler, perhidrol, 9ama$1r suyu, kireg kaymag1 ve benzeri imalathane ve 
fabrikalarr. (Oksijenli suyu eczac1lar da yapabilir.) 
11 istihsalinde; distilasyon, rafinasyon , hidrojenasyon ve sOlfonasyon 
ameliyelerinden en az birisinin icra edildigi her tOrlO kat1 ve s1v1 yaglarla yag asitleri 
ve bunlarrn tOrevlerini imal eden fabrika ve at61yelerle imalathaneler. (Basit yag 
tasirhaneleri harig.) 
12- Ugucu yaglar, esans, eter imalathane ve fabrikalarr . 



B - Yakma (Daglama) tehllkesl olan sanayi: 

1 - Asitler, bazlar ve oksitler ile her cins tuz (Kimyevi bile~ikler) Ian istihsal ve imal 
eden fabrika ve imalathaneler. (Yalniz yemeklik olarak kullanilan tuz sodyum klorOr 
hari9 ve fakat tuz-sodyum klorOr rafinasyonu dahil.) 
2- Deterjan ve sabun imalathane ve fabrikalan. 
3- Kimya laboratuvarlan. (Hayati kimya laboratuvarlannda, bu sahada ihtisas1 
oldugu mevzuata gore tespit edilmi~ olanlar da sorumlu mOdOr olabilir.) 

C - Zehlrlenme tehllkesi olan sanayl: 

1 - Zehirli gaz ve diger zehirli maddeler imalathane ve fabrikalan. 
2 - Azot, kOkOrt, fosfor, arsenik, antimon, kur~un; bak1r; iyot; brom; klor, flor, c1va 
ve bunlann her tOrlO bile~ikleri ile diger zehirli organik ve inorganik maddeler ve 
benzerleri imalathane ve fabrikalan. (Suni gObre, Ore, etilasetat, anilin, fenol, 
kakodil ; siyanOr ve benzerleri.) 
3 - Kalsiyum karbOr (Karpit), diger karbOrler ve mO~taklan ile bunlardan elde edilen 
maddeler imalathane ve fabrikalan, (Triklor etilen, metil asetat, sentetik gomelak, 
anilin klorhidrin, poli etilen, poli vinilklorOr, etilen bromOr ve benzerleri.) 
4 - Elektroliz veya elektrotermik yol ile istihsal edilen maddeler imalathane ve 
fabrikalan. (Klor, kloratlar, hipokloritler, alOminyum, magnezyum ve benzerleri 
imalathane ve fabrikalan.) 
5 - Her tOrlO vernik ve boyar maddeler imalathane ve fabrikalan. (Sentetik, sellOlozik 
ve her nevi boyalar, cilalar, laklar, pigmentler, toz boyalar, yagll boyalar, mensucat 
boyalan, sikatifler ve benzerleri.) 
6 - Mensucat kimyevi yard1mc1 maddeleri, emOlsifiyanlar, tansicaktif maddeler, 
binderler imalathane ve fabrikalar1. 
7 - Parazit, ha~arat, 9ekirge, diger zararl1 hayvanlar ile muzir nebatlan tahribe 
yarayan mOcadele ila9lan istihsal eden, i~leyen ve bunlan imalatmda iptidai veya 
yard1mc1 madde olarak kullanan imalathane ve fabrikalar. (D.D.T., gammexnea, 
B.H.C. ve benzerleri.) 
8 - Sentetik ham kau9uk istihsal eden fabrika ve imalathaneler ile tabii ve sentetik 
kau9uktan mamul maddeler yapan mOesseseler. (Otomobil lastigi, her cins hortum, 
maske, conta ve benzeri fabrika ve imalathaneleri.) 
9 - Sentetik yol ile elde edilen suni re9ine ve plastik maddeler, suni elyaf imalathane 
ve fabrikalar1. (Viskoz, suni ipek, naylon, orion, perlon, dakron ve benzerleri.) 
10 - Kosele, deri, suni deri ve mu~amba imalathane ve fabrikalan ile debagatta 
kullanillp, kimyevi yolla elde edilen yard1mc1 ham maddeler imalathane ve 
fabrikalan. (Bikromat, z1rn1k, valeks ve benzerleri.) (Basit ve k090k hacimdeki 
tabakhaneler hari9) 



11 - SOlfit, kraft, yan kimyevi natron selOlozu ve benzeri selOloz, kag1t imalathane ve 
fabrikalan . (Bu gibi fabrikalarda kag1t mOhendisleri de sorumlu mOdOr olabilir.) 
12 - Havagaz1, katran, benzol, fenol, naftalin ve benzeri gibi, komOr ve odun 
distilasyon OrOnleri ile su gaz1, smai gaz istihsal eden fabrika, imalathaneler ve 
bunlan ilkel veya yard1mc1 madde olarak kullanan fabrika ve imalathaneler. (Bu 
maddeleri yak1t olarak kullanan mOesseseler hari9.) 
13 - Siyahlar. (Asetlilen siyah1, antresen siyah1, is siyah1, hayvan siyah1, kemik 
siyah1 ve benzerleri) imalathane ve fabrikalan. 
14 - Aktif komOr ve suni grafit fabrikalan. 
15 - DiffOzyon, satOrasyon, kristalizasyon, rafinasyon ile 9ah$an $eker fabrikalan. 
16 - Pil ve akOmOlator imalathane ve fabrikalan. (Bu tOrlO mOesseselerde elektrik 
mOhendisleri de sorumlu mOdOr olabilir.) 
17 - Kibrit imalathane ve fabrikalan. 
18- MOrekkep imalathane ve fabrikalan. (vini , matbaa istampa tOkenmez mOrekkep 
ve benzerleri.) 
19 - Ultramarin - 9ivit imalathane ve fabrikalan. 
20 - Fotograf91l1kta kullanilan kimyasal OrOnler ve hassasla$t1r1lm1$ filim, kag1t 
(Ozalit) ve maddeler imalathane ve fabrikalan. 
21 - Umumi H1fz1ss1hha Kanununa gore kurulmU$ olan $ehir sulan tasfiye ve 
kimyevi temizleme merkezleri. 

D - Tefessuh ve infeksiyon tehlikesi olan sanayi: 

1 - Tutkal, jelatin imalathane ve fabrikalan . 
2 - Ni$asta, glikoz ve dekstrin imalathane ve fabrikalan. 
3 - Asit sitrik, asit fumarik, asit glOkonik ve benzerleri gibi fermantasyonla ele ge9en 
kimyevi OrOnler fabrika ve imalathaneleri. 
4 - Her nevi 9ocuk mamas1 ve konserve fabrikalar1. 

E - Yuksek suhunet teknigi (Ate~ teknigi) ile ilgili sanayi: 

1 - Norm tugla, su kireci, al91, 9imento fabrikalan ile her tOrlO ate$e dayanir malzeme 
ve ate$ tuglas1, 9ini, fayans porselen, sir, emaye ve benzerleri imalathane ve 
fabrikalan. (Bu tOrlO i$yerlerinde seramik mOhendisleri de sorumlu mOdOr olabilir.) 
2 - Maden filizlerinden metal istihsal eden ve cevheri bu yolda degerlendirilen 
imalathane ve fabrikalan ile elektrometalOrji ve her tOrlO maden izabe, tasfiye ve 
halita imalathaneleri. (Bu tOrlO i$yerlerinde izabe ve metalOrji mOhendisleri de 
sorumlu mOdOr olabilir.) 
3 - $i$e ve cam imalathane ve fabrikalar1. (Cam kmklan ve el ile 9ah$anlar hari9; 

• cam k1nklan kulland1g1 halde, jeneratOr gaz1, havagaz1 veya mazot yak1t f1nnl1 ve 



$ekillendirme makinal1 olanlar dahil.) (Bu tOrlO i$yerlerinde seramik mOhendisleri de 
sorumlu mOdOr olabilir.) 
4 - Suni z1mpara ta$1, korendon, karburandum, sentetik k1ymetli ta$1ar imalathane 
ve fabrikalan. (Bunlarda seramik mOhendisleri de sorumlu mOdOr olabilir.) 
5 - Silis 96kelekleri, silisik eterler, silikonatlar, silisyum tetraklorOr ve benzerleri 
imalathane ve fabrikalan. 
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SORUMLU M0D0RL0K 

1- Kimyagerlerin "Sorumlu Mudurluk" yapma yetkisi var m1d1r? 

6269 say1l1 yasa ve ilgili yonetmeliklere bagl1 olarak Kimyagerlerin GIDA, iLA<;, 
KOZMETiK ve KiMYA ile ilgili tOm i$1etmelerde Sorumlu MOdOrlOk yapma hak ve 
yetkisi vard1r. 6269 say1ll Kimyagerlik ve Kimya MOhendisligi Hakkinda Kanunun 
Uygulama Yonetmeligi Cetvel'de kimya sekt6r0nde hangi alanlarda sorumlu 
mOdOrlOk yap1labilecegi belirtilmi$tir. 

2- "Sorumlu Mudur" ne i~ yapar? 

6269 say1ll Kimyagerlik ve Kimya MOhendisligi Hakkinda Kanunun Uygulama 
Yonetmeligi madde 2'ye gore; 

Sorumlu mudurun gorevleri ~unlard1r: 

a) MOessesenin kimya hizmetleri ile kimya teknolojisi ve uygulanmasina ili$kin 
bilumum i$1erini, kimya bilimi veya kimya sanayinin teknik icaplarina uygun olarak 
yOrOtmek. 

b) MOessesenin, yukandaki f1krada yaz1l1 i$1erine ili$kin teknik gOvenligi 
saglamak, 

c) MOessesede imal ve istihsal olunan mamullerin 2'nci maddenin (a) 
f1krasindaki gorev a<;1s1ndan Turk standartlanna veya bu standartlar bulunmuyorsa, 
mamulOn kullan1$ maksadina uygunlugunu saglamak, 

~) 2'nci maddenin (a) f1krasindaki gorev a<;1sindan mOessesede i$<;ilerin, 
personelin ve 9evrede oturanlann hayat ve sagl1klann1 koruyucu tedbirleri almak. 
Bu gorevi ile ilgili olarak sorumlu mOdOr, gerekli tedbirlerin allnmasin1 en ge<; bir ay 
i<;inde tespit edecektir. Bunlan, yaz1ll olarak i$verene veya vekiline veya kanuni 
temsilcisine bildirdigi halde sorumlulugu gerektiren bir durumun has1I olmas1 
takdirinde, sorumluluk i$verene d0$er. 

d) Sorumlu mOdOr ile i$veren arasindaki kar$1hkll hak ve vecibeler, tahdit 
etmeyecek $ekilde yap1lacak s6zle$melerde belirtilir. 

Aynca 'Sorumlu MOdOrlOk' yap1lan alana ait 6zel yonetmeliklerde ge9en kanuni 
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gereklilikleri yerine getirmek de sorumlu mOdOrOn gorevidir. 'Sorumlu MOdOr' 
i$1etme mOdOrO degildir. i$1etme MOdOrO bulundurmak i$ yeri sahibinin sorumlu 
mOdOr bulundurma yOkOmlOIOgOnO ortadan kald1rmaz. 

3- Kimyager olarak hangi alanlarda sorumlu miidiirliik yapabiliriz? 
6269 say1l1 Kimyagerlik ve Kimya MOhendisligi Hakkinda Kanunun Uygulama 
Yonetmeligi Cetvel'de kimya sektorOnde hangi alanlarda sorumlu mOdOrlOk 
yap1labilecegi belirtilmi$tir. Aynca 

'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sagl1g1, G1da ve Yem Kanunu' EK-1 ve EK-2'de 
belirtilen g1da i$1etmelerinde, 

'Be$eri T1bbi Orunler imalathaneleri Yonetmeligi', madde 11 'e gore ila9 imalat 
i$1etmelerinde, 

'Kozmetik Yonetmeligi', madde 13'e gore; kozmetik OrOn Oreten i$1etmelerde, 
Tekel di$1 b1rak1lan patlay1c1 maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin 
Oretimini ve ithalini yapan i$1etmelerde, 
Su Fabrikalannda, 
Biyosidal Orunlerin Oretildigi i$1etmelerde, 
Halk Sagi@ Alaninda Ha$erelere Kar$1 ila9lama i$yerlerinde, 
Geleneksel Bitkisel T1bbi Orunler Oreten i$1etmelerde, 
K1ymetli Maden ve Ta$ Analizinde Yetkili Ayar Evlerinde, 
Tampon, Hijyenik Ped, GogOs Pedi, Qocuk Bezi ve Benzeri Orunlerin 
Oretimini veya ithalat1n1 yapan i$1etmelerde 

sorumlu mOdOrlOk yap1labilmektedir. 

4- "Sorumlu Miidiirliik" diplomam1z1 kiralamakla e~ anlamh m1d1r? 

Piyasada "diploma kiralamak" olarak tabir edilen kavram asllnda "Sorumlu MOdOrlOk" 
degil "Sorumsuz Miidiirliik"tOr. QOnkO o i$1etmeye diploman1z1 verdiginizde o 
i$1etmenin hukuki olarak sorumlusu siz olursunuz. i$1etmede meydana gelebilecek 
herhangi bir hukuki sorunda, yetkili mercilerin muhatab1 sizsiniz. Dolay1s1yla eger 
bir i$1etmede sorumlu mOdOrlOk yap1l1yorsa; i$ yerinde tam zamanl1 9all$1lmal1, 
Oretimden i$ gOvenligine her tOrlO i$1e ilgilenilmelidir. 

5- Nas1I Sorumlu Miidiir olabilirim? 

Kimya Lisans mezunu olman1z yani Kimyager olmaniz ilgili alanlarda sorumlu 
mOdOr olabilmeniz i9in yeterlidir. Ancak baz1 alanlarda ozel $artlar da istenmektedir. 
6rnegin; ila9 alaninda sorumlu mOdOr; be$eri t1bbi OrOnlerde ama9lanan kalitenin 
saglanmas1 i9in, OrOn imalat yeri iznine sahip bir veya birden fazla i$1etmede, 

1

,. OrOnlerin kalite analizleri, aktif maddelerin kantitatif analizleri ve kontrollerine dair 



faaliyetlerde en az iki y1I uygulamall deneyim sahibi oldugunu sigorta prim belgeleri 
ve il?verenin beyan1 ile belgelendirmelidir. 

Kozmetik alanrnda en az iki y1I fiilen <;:al1l?mll? oldugunu belgelemek kayd1yla 
sorumlu mOdOrlOk yap1labilir. 
Halk sagllg1 alanrnda hal?erelere karl?I ila<;:lama il?yerlerinde sorumlu mOdOr 
olabilmek i<;:in Sagl1k Bakanl1g1'nrn dOzenlemil? oldugu 'Sorumlu MOdOrlOk' egitimine 
kat1larak; bu alanda 'Sorumlu MOdOrlOk Sertifikas1' almak gerekmektedir. 

Iii 
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6- Sorumlu Mudur olabilmek i\:in hangi egitimlere katilmak gerekmektedir? 

val1$acagm1z alana gore degi$mekle birlikte egitim zorunlulugu sadece 'Halk 
sagl1g1 alaninda ha$erelere kar$1 ila9lama i$yerleri' i9in ge9erlidir. Diger alanlar 
i9in herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte Sorumlu MOdOrlOgO daha etkin 
bir $ekilde ger9ekle$tirebilmek i9in bazi egitimler alabilirsiniz. 6rnegin; G1da 
Alanmda Sorumlu MOdOrlOk i9in; Kimyagerler Dernegi tarafmdan dOzenlenen 'G1da 
i$1etmelerinde Sorumlu MOdOrlOk Sertifikasyon Egitimi'ne kat1lmak bu alandaki 
i$1eyi$i 6grenmenizi saglayacakt1r. 

Kozmetik ve ila9 sekt6r0nde 9all$acaklan GMP egitimi almalan faydal1 olacakt1r 
(Kimyagerler Dernegi tarafmdan bu egitim dOzenlenmektedir.) 

Boya sekt6r0nde 9all$acaklar i9in Kimyagerler Dernegi tarafmdan dOzenlenen 
'Boya Oretim Y6netimi' egitimi sekt6r0 tanima ve uygulanmalann 6grenilmesi 
a<;:1smdan gerekli bir egitimdir. 

Kozmetik alani i9in aynca; 'Giri$imcilik ve Kozmetik Oretim Y6netimi, egitimi almak 
bu alanda vizyonunuzun geni$1emesine katk1da bulunacakt1r. 

Plastik sekt6r0 i9in 'Plastik Oretim Y6netimi (PUY)' son derece faydal1 bir egitim 
olacaktir. 

Bu ve benzeri egitimler sorumlu mOdOrlOk yapacagm1z alani daha yakmdan 



tan1man1za olanak saglayacakt1r. Bu egitimlerin tamam1 kimyagerin meslek 
kuru1U$U; Kimyagerler Dernegi tarafindan verilmektedir. 

7- Sorumlu MudurlUk ic;in istenen oda kay1t belgesini nas1I alabilirim? 

Kimyagerlerin meslek odas1 bulunmad1g1 i9in boyle bir beige verme zorunluluklan 
yoktur. Eger istenirse Kimyagerler Dernegi tarafindan verilen 'Dernek kay1t belgesi' 
yeterli olacakt1r. 

8- Sorumlu MudurlUk ic;in sozle~me imzalamam gerekli mi? 

Evet. Arna noterdeki haz1r s6zle$meler yerine Kimyagerler Derneginin web sitesinde 
bulunan s6zle$meleri kullanmaniz avantajin1za olacakt1r. <;OnkO bu s6zle$melerde 
kimyagerleri koruyan maddeler vard1r. 
Bak1 n1z: http://www.kimyager.org/sayfa/18/sorumlu-mudurluk 

9- Yeni mezunum. Sorumlu MudurlUkte imza yetkim olmas1 ic;in kac; y1I 
beklemeliyim? 

Kimya Lisans diplomasina sahip oldugunuz anda 6269 say1ll Kimyagerlik ve Kimya 
MOhendisligi Hakkinda Kanununun biz kimyagerlere tanim1$ oldugu tOm haklara 
ve kanunda belirtilen konularda imza yetkisine sahip olursunuz. imza yetkisi ic;in 
herhangi bir tecrObeye gerek yoktur, diplomaniz size bu yetkiyi veriyor. TecrObe 
sadece ila9 ve kozmetik sekt6rlerinde sorumlu mOdOrlOk ic;in gerekmektedir. Diger 
alanlarda mezun olur olmaz sorumlu mOdOrlOk yapma hakkina sahip olmaktasin1z. 

10- Sorumlu MudurlUk ic;in ne kadar ucret talep etmeliyim? 

Bu tamamen sizinle i$veren arasindaki anla$maya bagl1 olmakla birlikte; Kimyagerler 
Dernegi her y1I Ocret belirlemektedir. 

11- Sorumlu MudurlUk yapacak yeri neden bulabilirim? 

Kariyer sitelerindeki sorumlu mOdOrlOk ilanlanni takip edebilirsiniz. Aynca 
Kimyagerler Dernegine Oye iseniz; dernege gelen bu tOr ilanlar e-posta adresinize 
gonderilmektedir. Aynca bulundugunuz ildeki sanayi ticaret odalanna ba$vurarak 
sorumlu mOdOrlOk yapabileceginiz i$1etmeleri 6grenip; i$ ba$VUrusunda 
bulunabilirsiniz. 



12- KPSS B smav1 ne demektir? 

Devlet kadrolanna personel almak amac1yla yap1lan Kamu Personeli Segme Sinav1 
(KPSS) sonucuna gore yap1lan bir atama ve kadro tOrOdOr. 2 y1lda bir yap1lmaktad1r. 
KPSS A ise; A grubu kadrolar olarak isimlendirilen; m0fetti$, uzman, denetmen, 
kontrolor yard1mc11iklan ile kaymakam adayl1g1 kadrolan d1$inda, ilk defa kamu 
hizmeti ve gorevlerine atama yap1lacak kadrolar igin uygulanan sinavd1r. Her y1I 
yap1lmaktadir. 

KiMYAGERLiK, MUHENDiSLiK, MEMURLUK, HEM$iRELiK, MiMARLIK, 
AVUKATLIK gibi tOm kadrolara KPSS-B sinav sonucuna gore atama yap1lmaktad1r. 
2 y1lda bir yap1lmaktad1r. 

13- Kimler KPSS'ye ba~vurabilirler? 

BOtOn lisans mezunlan ile 2 y1I iginde herhangi bir lisans programindan mezun 
olabilecekler (3. ve 4. sin1f ogrencileri) ba$vurabilmektedir. 

14- Mezun olmadan smava girmek, atanmaya engel te~kil eder mi? 

B grubu kadrolar igin KPSS sonucu ile kamu kurum veya kurulu$1anna ba$vuruldugu 
tarihte mezun olma $art1 aran1r. Dolay1s1yla mezun olmadan sinava girme atanmaya 
engel te$kil etmez. 



15- Ya~ sm1rlamas1 var m1d1r? 

OSYM'nin merkezl yerle$tirmeyle atama yapt1g1 B grubu kadrolara atanmada bir 
ya$ sin1rlamas1 yoktur. 

16- Askerlik ~art1 var m1d1r? 

Atamalarda askerligi yapma zorunlulugu aranmamaktad1r. Ancak atama esnasinda 
askerligi erteletme veya askerlikle ili$kisi olmama $art1ni ta$1mak gereklidir. 

17- KPSS B smavmda soru dag1llm1 nas1ld1r? 

Toplam:120 soru 
Genel Yetenek: 60 soru ( Matematik:30, TOrkc;e: 30) 
Genel KOltOr: 60 soru ( Tarih:30, Cografya:18, Yurtta$11k-Anayasa:9, GOncel:3) 

18- KPSS B puam ne kadar sure ge~erlidir? 

Sinavdan alinan puanlar yeni bir sinav yap1lincaya kadar yani iki(2) y1I gec;erlidir. 

19- KPSS B smavmda taban puan uygulamas1 var m1d1r? 

Taban puan uygulamas1 yoktur. Ancak az say1da kimyager atamas1 yap1ld1g1 
ic;in yOksek puan almak gerekmektedir. 90 puan ve Ozeri puanlarla atama 
gerc;ekle$ebilmektedir. 

20- KPSS B i~in hangi oturumlara girilmedir? 

Cumartesi Sabah oturumuna girilmelidir. istenildigi takdirde devamindaki ingilizce 
oturumuna da girilebilir. Sadece sabah oturumuna girildiginde Kimyagerlik ve 
Memurluk atamalannda kullanilacak olan KPSS P3 tOrO puanin1z hesaplanmaktad1r. 

21- Kimyagerlik atamalan nas1I olmaktad1r? 

Belirlenen tarihlerde OSYM taraf indan merkezi yerle$tirme ile KPSS P3 puan 
tOrOyle atama yap1lmaktad1r. 

22- Hangi kamu kurum veya kurulu~lan kimyager almaktad1r? 

Tarim, Hayvanc1l1k ve G1da Bakanl1g1, Qevre ve $ehircilik Bakanl1g1, Orman ve Ell 



Su i$1eri Bakanl1g1, GOmrOk ve Ticaret Bakanl1g1, Sagl1k Bakanl@, Oniversiteler, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Adli Tip Kurumu, KOltOr Bakanl1g1, Maden Tetkik Arama, 
Qal1$ma ve Sosyal GOvenlik Bakanl1g1, TOrkiye Elektrik Oretim A.$, TOrkiye Elektrik 
iletim A.$, TOrkiye Atom Enerjisi Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, TOrkiye Qay 
i$1etmeleri A.$, Eti Maden i$1etmeleri Gene! MOdOrlOgO, Emniyet Gene! MOdOrlOgO, 
TOrk Standartlan EnstitOsO. 

23- Ortalama y1lda ka~ kimyager almmaktad1r? 

Gec;mi$ y1llarda yap1lan atamalarda; KPSS P3 puan tOrOyle; 2011 y11inda 54, 
201 O'da 27, 2009'de 38, 2008'de 23, 2007'da 37, 2006'de 58, 2005'de 38 kimyager 
alinm1$t1r. Yani y1lda ortalama 40 kimyager al1m1 yap1lm1$t1r. 

24- Kimyager olarak atanamazsak; memurluk kadrolanni tercih edebilir miyiz? 

Tercihlerde kimyager kadrosu bulunmazsa; az say1da bulunursa ya da puanin1z 
kimyagerlik ic;in yeterli degilse KPSS P3 puan tOrOnOzle ilave $art istemeyen 4001 
kodlu memurluk kadrolanni tercih edebilirsiniz. 

25- Kimyagerlik kadrolarmda m1, memurluk kadrolarmda m1 atanma ~ans1 
yi.iksektir? 

Bu tamamen allnan eleman say1sina ve s1zin puanin1za bagl1d1r. Kimyagerlik 
kadrolanna allm az say1da oldugu ic;in P3 puanina sahip kimya lisans mezunlan 
arasinda sizin s1ralamaniz Ost s1ralarda ise atanma $ans1niz olacakt1r. Memurluk 
kadrolanna tOm lisans mezunlan ba$vurabilmektedir. Burada puan siralaman1z ve 
kadro say1s1 ili$kisi on plana c;1kmaktad1r. 

26- Memurluk kadrosuna atand1k, kimyagerlige ge~me ~ans1m1z var m1? 
Eger c;ah$t1g1niz kurum unvan degi$ikligi sinav1 yap1yorsa; unvan degi$ikligi 
sinavina girerek 70 ve Ozeri puan almaniz halinde kimyager kadrosuna gec;erek; 
kendi mesleginizi icra edebilirsiniz. 

27- Kimyager Atamalarmda Oil $art1 var m1d1r? 
Oil $art1 yoktur. Ancak gec;mi$ y1llarda Toprak Mahsulleri Ofisi ile G1da Tarim ve 
Hayvanc1l1k Bakanllg1nin baz1 atamalannda KPDS dil puani istenmi$tir. 



28- Kimyagerler T1pta Uzmanllk Smavma (TUS) girebilir mi? 

Evet. T1pta Uzmanl1k Egitimi Yonetmeligi Gec;ici Madde 4'e gore kimyagerlerin TUS 
s1navma girme hakk1 bulunmaktad1r. "Veteriner, Eczac1 ve Kimyager" lerden olu$an 
Temel Bilim kokenli meslekler Tip D1$1 Meslekleri olu$turmaktad1r. 

29- TUS smavmda hangi bolumler tercih edilebilir? 

Kimyagerler, yeterli puani almalan halinde 4 y1I egitim sOresi olan 'Klinik Biyokimya 
Uzmanl1k Egitimi'ne girmeye hak kazan1rlar. 

30- Kimyagerler smavda hangi konulardan sorumludur? 

Temel bilimler testlerinin yakla$1k kapsamm1 tablo halinde ifade edersek; 

Test Alanlar Testteki Soru Say1s1 Testteki Yuzdesi 
Anatomi 14 13 
Histoloji ve Embriyoloji 8 7 
Fizyoloji 10 8 

Temel Bilimler Smav1 T1bbi Biyokimya 22 18 
T1bbi Mikrobiyoloji 22 18 
T1bbi Farmakoloji 22 18 
T1bbi Pataloji 22 18 

31- TUS smav1 ic;in ingilizce onemli mi? 

TUS smavma girecek olanlann ODS'den 50 ve Ozeri bir puana sahip olmalan 
gerekmektedir. ingilizce notu olmayan adaylar temel bilimler smavmdan ba$anl1 
olsalar da tercih yapamazlar. 

32- TUS smavmda tip mezunlarmdan fark1m1z ne? 

Tip FakOltesi mezunlan TUS sonras1 Tip FakOltelerindeki Uzmanhk Kadrolann1 
tercih edebilirler, Kimyagerler gibi T.D.M.M.i (tip dl$1 meslek mensubu) olarak 
nitelendirilenler sadece Saghk Bakanl1g1 Egitim Ara$t1rma Hastanelerinde ac;1lan ve 
T.D.M.M.i olarak belirtilmi$ kadrolan tercih edebilmektedir. 
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33- TUS'u kazamp, 4 y1I uzmanllk egitiminden sonra ne olacag1z? 

4 y1lllk egitim sonrasinda ozel veya kamu hastanelerinde Biyokimya Uzmani olarak 
c;al1$abilirsiniz. 

34- Biyokimya lisans mezunlan da TUS smavma girebilir mi? 

Yonetmelige gore; GE<;ici MADDE 4 - (1) 19/3/1927 tarihli ve 992 say11! Kanun 
hOkOmlerine gore veteriner, eczac1 ve kimyager olanlar, kendi alanlanna ili$kin 
dOzenleme yap1lincaya kadar t1bbi biyokimya ve t1bbi mikrobiyoloji alanlannda 
TUS'ta ba$anll olmalan kayd1yla uzmanl1k egitimi yapabilir. Dolay1s1yla 
biyokimyagerler TUS sinav1na girememektedir. 

35- TUS smavmda tip alam d1~mda ka~ kadro a~1lmaktad1r? 

TUS sinav1 Nisan ve EylOI aylannda olmak Ozere y1lda 2 kez yap1lmaktad1r. Y1ldan 
y1lla degi$mekle birlikte iki sinavda Tip d1~1 bran$1ar igin toplam 12-13 kontenjan 
ag1lmaktad1r. Bu 12-13 kadroyu veteriner, eczac1 ve kimyagerler tercih etmektedir. 

i$ GOVENLIGI UZMANLIGI 

36- Kimyagerler i~ Guvenligi Uzmam olabilir mi? 

Resmi Gazetede (30.06.2012-28339) yayinlanarak yOrOrlOge giren i$ Sagllg1 
ve GOvenligi Kanununa gore kimyagerler bu konuda egitim alarak; ilgili sinavda 
ba$anl1 olup, i$ GOvenligi Uzmani sertifikas1 alarak i$ GOvenligi Uzmani olabilirler. 

37- Bir Kimyager i~ Guvenligi Uzmam olmak i~in ne yapmalld1r? 

i$ GOvenligi egitimleri ~a11$ma ve Sosyal GOvenlik Bakanllg1 ve bakanllgin 
yetkilendirdigi egitim kurumlan tarafindan verilmektedir. Egitim programlanni 
tamamlayan adaylann sinavlan Bakanllkc;a yap11!r veya yapt1nllr. Girdigi ilk sinavda 
ba$anll olamayan aday takip eden sinavlardan birine daha kat1labilir. Ancak iki 
sinavda da ba$anll olamayanlar yeniden egitim program ma kat1lmak zorundad1rlar. 
Egitimlerin bir k1sm1 uzaktan egitim $eklinde de verilebilmektedir. 
i$ gOvenligi uzmanllg1 (A), (B) ve (C) $eklinde sin1fland1nlmakta ve ilk defa i$ 
gOvenligi uzman1 olacaklar (C) s1nif1 i$ gOvenligi uzmani olabilmektedirler. (C) sin1f1 El i$ gOvenligi uzmanllg1 belgesi; (C) sin1f1 i~ gOvenligi uzmanl1g1 egitimine kat1larak 



yap1lacak (C) sm1f1 i$ gOvenligi uzmanllg1 smavmda ba$anll olan mOhendis, mimar 
veya teknik elemanlara Bakanl1kga verilmektedir. Bu sm1fta belli y1l 9all$anlar bir Ost 
sm1fm smavma ba$vurup ba$anll olmalan halinde bir Ost sm1f i$ gOvenligi uzman1 
olabilirler. 
38- Egitim programmm suresi ne kadard1r? 

Bakanl1kga belirlenecek egitim programlan teorik ve uygulamall olmak Ozere iki 
bolOmden olu$ur. Egitim sOreleri, teorik k1sm1 180 saatten, uygulama k1sm1 40 
saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik egitimin en fazla yans1 uzaktan 
egitim ile verilebilir. Uygulamall egitimler, i$ gOvenligi uzmani bulunan bir i$yerinde 
yap1l1r. i$ gOvenligi uzmanlan, belgelerini ald1klan tarihten itibaren be$ y1ll1k 
aral1klarla egitim kurumlan tarafmdan dOzenlenecek yenileme egitimine kat1lmak 
zorundad1rlar. Bu egitimin sOresi otuz saatten az olamaz. 

39- Hangi sm1f i!? Guvenligi Uzmam hangi i!? yerlerinde c;all!?abilir? 

i$ gOvenligi uzmanlanndan (C) s1nif1 belgeye sahip olanlar az tehlikeli sm1fta; (B) 
sm1f1 belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sm1flarda; (A) sm1f1 belgeye sahip 
olanlar ise bOtUn tehlike s1niflannda yer alan i$yerlerinde 9al1$abilirler. 

40- i!? guveligi uzmam olarak nerelerde i!? bulabilirim? 

30.06.2012 tarihinde yaymlanan i$ Sagllg1 ve GOvenligi Kanununa gore i$ gOvenligi 
uzman1 bulundurmas1 gereken i$ yerlerinin kapsam1 artt1r1lm1$t1r. Yasaya gore; 
'Madde 2 (1) Bu Kanun; kamu ve ozel sektbre ait bOtUn i$1ere ve i$yerlerine, bu 
i$yerlerinin i$verenleri ile i$veren vekillerine, 91rak ve stajyerler de dahil olmak 
Ozere Wm ga11$anlanna faaliyet konulanna bak1lmaks1zm uygulanir.' Sadece 
gOvenlik gOgleri, afet ve acil durum birimleri, ev hizmetleriyle esnaf i$yerleri yasa 
d1$mda kalacakt1r. Ancak yanmda i$<;i 9al1$t1ran esnaf da yasa kapsammda 
say1lacakt1r. Dolay1s1yla kOgOk bOyOk her tOrlO i$yerinin i$ gOvenligi hizmeti almas1 
gerekmektedir. 

41- i!? guvenligi uzmam bir i!? yerinde ne yapar? 

i$ GOvenlig i uzmanmm gorevleri: Rehberlik ve dani$manl1k yapmak, risk haritas1ni 
91karmak ve degerlendirmesi yapmak, <;al1$ma ortam1 gozetimi yapmak, egitim, 
bilgil& dirme ve kay1t i$1erini yOrOtmek, ilgili birimlerle i$birligi saglamak; $irket i$ 
Sagl1g1 ve GOvenligi Politikasm1 haz1rlamak, yasalara uygunluk taahhUtlerini yerine 
getirmek, sagl1kl1 ve gOvenli i$ ortamlan olu$turmak, i$ kazalann1 kontrol altma 
almak. 
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<;EVRE GOREVLISI 

42- Kimlere "Cevre Gorevlisi" denir? 

Faaliyetleri sonucu c;evre kirliligine neden olan ve/veya neden olabilecek ve 
Qevre Kanununa gore yOrOrlOge konulan dOzenlemeler uyannca denetime tabi 
kurum, kurulu$ veya i$1etmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunlugunu, alrnan 
tedbirlerin etkili olarak uygulanrp uygulanmadrgrnr degerlendiren, tesis ic;i yrllrk ic; 
tetkik programlan dOzenleyen, tesiste veya c;evrede yonetim hizmeti veren c;evre 
danr$manlrk firmasrnda c;alr$an gorevliye 'Cevre Gorevlisi' denmektedir. Krsaca 
c;evre ile ili$kili tOm i$1etmelerin c;evre mevzuatrna gore; gerekli izin, lisans ve 
bildirimlerinden bakanlrk nezdinde sorumlu olan ve i$1etmeye gerekli dOzenlemeleri 
yaptrran ki$iye c;evre gorevlisi denilmektedir. 

43- <;evre Gorevlileri nerelerde (falll?abilir? 

Qevre gorevlileri Qevre Kanununca Alrnmasr Gereken izin ve Lisanslar Hakkrnda 
Yonetmeligin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet/ tesislerde veya c;evre 
danr$manlrk firmalannda c;evre gorevlisi olarak c;alr$abilirler. Aynca, ilgili 
yonetmelige gore kurulmu$ Qevre yonetim birimlerinde c;alr$abilirler. Qevre Yonetim 
Birimlerinin, Qevre Kanununca izin almasr gereken tOm i$1etmelerde, organize 
sanayi bolgelerinde, saglrk kurulu$1an ve hastanelerde kurulmasr gereklidir. Aksi 
takdirde bu kurumlann ilgili hizmeti bir c;evre danr$manlrk firmasrndan almasr 
gerekir. Kimyager olarak c;evre gorevlisi oldugunuz takdirde c;evre danr$manlrk 
firmasr kuramaz, ancak kurulmu$ bir danr$manlrk firmasrnda c;alr$abilirsiniz. 

44- <;evre Gorevlisi olmak i(fin bir egitim almak gerekir mi? 

Hayrr. Bir egitim alma zorunlulugu yok. Qevre ve $ehircilik Bakanlrgr tarafrndan 
yrlda bir kez dOzenlenen Qevre Gorevlisi Srnavrna girmeniz ve 70 puan alarak 
ba$anlr olmanrz gerekmektedir. 

45- <;evre Gorevlisi Smavmm kapsam1 nedir? 

Srnavda Temel Qevre Konulan ve Qevre Mevzuatr konulannda sorular sorulmaktadrr. 
Temel Qevre Konulan: c;evre kirlenmesi ve kontrolO, su ve atrksu numune alma 
esaslan, su antrmr, atrksu antrmr, su ve atrksr antrmrnda ileri antma teknolojileri-



ant1lm1$ at1ksulann geri kullan1m1, endOstriyel at1ksu yonetimi ve endOstriyel 
at1ksu ant1m1, ic;me sulannin ozellikleri, kalite parametreleri ve kirleticilerin sagllk 
etkileri, evsel kat1 at1k yonetimi, endOstriyel at1k yonetimi, at1k yonetiminde biyolojik 
prosesler, organik at1klann kompostla$t1rma ile geri don0$0m0, dOzenli depolama, 
tehlikeli at1k yonetimi, antma 9amurlannin genel ozellikleri, antma 9amurlannin 
stabilizasyonu, antma 9amurlannin yogunla$t1nlmas1 ve susuzla$t1nlmas1 i$1emleri, 
hava kirlenmesi ve kontrolO, gOrliltO ve yonetimi, toprak kirlenmesi, 9evresel risk 
yonetimi. 

<;evre Mevzuat1: <;evre ve ;>ehircilik Bakanllg1 taraf1ndan yaymlanan tOm kanun, 
yonetmelik ve tebligler. 

AKADEMiK HAYAT 

46- Yuksek Lisans yapmak gerekli midir? Ne avantajlar saglar? 

YOksek lisans akademik hayata ilk ad1md1r. Her kimya lisans mezunun yOksek 
lisans yapmas1 zorunlu degildir. Akademik 9all$malara ilgi duyan ve kendisine 
boyle bir kariyer planlayan kimya lisans mezunlan yOksek lisans yapmalld1r. YOksek 
lisansta ogrenilen konulardan biri Ozerinde 9all$1larak; o konuda uzmanla$1l1r. Eger 
ogrenci akademik kariyer d0$0nm0yorsa; ileride 9all$may1 d0$0nd0g0 sekt6r ile 
ilgili bir konuda yOksek lisans yapmas1 i$ hayatmda avantaj saglayacakt1r. 6rnegin 
polimer alaninda 9al1$may1 planlayan bir ogrenci, yOksek lisans1n1 organik kimyada 
yapar ve polimer Ozerine bir tez hazirlarsa; i$ ba$vurulannda kendine referans 
saglayacakt1r. 

.. 47- Yuksek lisans i~in hangi ~artlan ta~1mam laz1m? 

Akademik 9al1$malara ilgi duyan ve akademisyen olmak isteyen kimyagerlerin 
y1lda iki defa yap1lan ALES (Akademik ve Lisans OstO Egitim Smav1) ve ODS 
(Oniversiteler aras1 Yabanc1 Oil Smav1) smavlanna girerek yeterli puan almalan 
gerekmektedir. YOksek lisans ic;in ALES'ten say1sal puan tOrOnde en az 55 (Bu 
alt puan Oniversiteden Oniversiteye degi$mektedir) ve ODS'den en az 50 (baz1 
Oniversiteler yOksek lisans ic;in dil $art1 istememekte baz1lan da daha yOksek dil 
puani istemektedir) puan alma $art1 getirmektedir. Aynca mezuniyet not smm da 
konuldugu i9in; diploma notunuzun iyi olmas1 gerekmektedir. Doktora ic;in de ALES 
ve ODS smav puanlan son derece onemlidir. Doktora ic;in baz1 Oniversiteler en az 
55 ODS puan1 isterken; baz1lan 65 ODS puani istemektedir. OYP (Ogretim Oyesi m' 



Yeti$tirme Program1) ile akademik dunyaya girmek mOmkOn olmaktad1r. Bunun i<;in 
ALES puanin1zin 70'in Ozerinde olmas1 gerekmektedir. Hedefi akademik eleman 
olmak olan kimya 6grencisi lisans egitimi s1rasinda yabanc1 dil egitimine ag1rl1k 
vermelidir. 

48- Hangi alanda yiiksek lisans yapabiliriz? 

Bir kimyager 6ncelikle; Fen Bilimleri EnstitOsO Kimya B610m0nde YOksek lisans 
yapabilmektedir. Kimyanin da; organik kimya, analitik kimya, fizikokimya, biyokimya 
anorganik kimya gibi alt anabilim dallan mevcuttur. Kendi tercih ettiginiz veya 
9all$mak istediginiz alt anabilim dalinda yuksek lisans yapabilirsiniz. Burada 
se9im tamamen size kalm1$t1r. Eger 9all$1yorsaniz, 9al1$t1gin1z alana uygun 
anabilim dalinda yOksek lisans yapmaniz, kariyerinize olumlu yans1yacakt1r. Eger 
9all$m1yorsan1z, i$ bulmay1 istediginiz ya da kolayca bulabileceginizi d0$0nd0g0n0z 
alanda yOksek lisans yapmaniz size avantaj kazand1racakt1r. 

Bir kimyager olarak Fen Bilimleri EnstitOsO Kimya MOhendisligi b610m0nde de 
yOksek lisans yapma imkanin1z bulunmaktad1r. MOhendislik alaninda yOksek lisans 
yapmak isterseniz; 1 y1I bilimsel hazirllk dersleri alman1z gerekmektedir. Bunlar 
lisans egitiminde almad1gin1z kimya mOhendisligi dersleridir. Bu haz1rllk derslerini 
ba$anyla tamamlad1gin1zda; kimya mOhendisliginde se9tiginiz anabilim dalina gore 
1 y1I ders d6nemi ve 1 y1I tez d6nemi sonrasinda egitiminizi tamamlayabilirsiniz. 
Yani bu alani tercih ettiginizde 3 y1I yOksek lisans yapmaniz gerekecektir. 

Aynca; 9evre muhendisligi ve g1da mOhendisligi alanlannda da kimya mOhendisligi 
alanina benzer $ekilde yOksek lisans yapma $ans1niz vard1r. Ancak yukanda da 
ifade ettigimiz gibi 9evre muhendisi veya g1da mOhendisi olamazs1niz, bu alanda 
uzmanla$1r ve bu i$ kollanna ba$vurdugunuzda bir avantaj kazanabilirsiniz. Bu 
b610mlerde yOksek lisans1 tercih ederseniz Oniversiteden Oniversiteye degi$mekle 
birlikte bilimsel haz1rllk uygulanabilmektedir. 

YOksek lisans yapabileceginiz 9ok degi$ik ba$ka alanlar da vard1r: Bunlann 
ba$inda; Sagllk bilimleri enstitOsO eczac1llk fakOltesi; biyokimya, analitik kimya, 
farmas6tik kimya, eczac1l1k bilimleri gibi anabilim dallandir. 

Eger bir fabrikada y6netici konumunda 9all$1yor ya da 9all$acaksaniz, MBA 
(i$1etme Master=Master of Business Administration) yapman1z olduk<;a faydall 
olacakt1r. MBA program1 y6neticiler i<;in tezsiz olarak sOrdOrOlmekte, 3 yany1I 
sureyi kapsamaktad1r. Program pazarlama ve y6netim agirl1kl1 dersleri kapsamakta I m olup, bitirme projesi vererek program1 bitirebilirsiniz. Genelde bir i~te ~all~an 



meslekta$lanm1za yonelik olan bu tercih, son zamanlarda internet uzerinden 
e-MBA programlan ile daha kolay hale gelmi$tir. Bu programlann bazrlannda 
srnavlar da internet uzerinden yaprlrrken, baz1larrnda dersleri internetten takip edip, 
srnavlara gitmeniz gerekmektedir. Bazr Oniversiteler bu b610m0n egitimini hafta 
sonlan surdurmektedir. Ancak bu programlann dezavantaj1 har9lannrn biraz yuksek 
olmas1d1r. 

Bunlann d1$rnda gene! olarak pek bilinmeyen; nukleer bilimler, adli trp, halk 
sagl1g1, t1bbi biyoloji ve genetik gibi pek 9ok alanda yuksek lisans yapma $ansrn1z 
bulunmaktad1r. 

49- OYP nedir? $artlan Nelerdir? 

Ogretim Oyesi Yeti!i'tirme Program1 (OYP), ogretim Oyesi ihtiyacrn1 kar$11ayabilmek 
amacryla, 2547 sayrlr YOksek Ogretim Yasasrnrn yurtdl$1 ve yurti9i doktora 
6grenimini kapsayan 33 . ve 35. maddelerinin harmanlanmas1 ile geli$tirilmi$ yeni 
bir modeldir. Bu modelde, bir yandan Oniversitelerin bilim ve teknoloji Oretme 
kapasitesi artt1nl1rken diger yandan da 6gretim Oyesi yeti$tirilmektedir. 
Ogretim Oyesi Yeti$tirme Programr'na, YOK YOrOtme Kurulu karan ile YOK resmi 
internet sitesinde ilan edilen OYP ara$trrma gorevlisi kontenjanlanna, belirlenen 
kO$Ullan kar$rlayan adaylar ilgili rektorluklere bireysel olarak ba$vururlar. Se9mede 
ALES puanr one 91kmaktad1r. %50 ALES, %35 genel not ortalamasr, %15 dil puanr 
sonucu olu$an puan srralamasrna gore se9im yaprlmaktadrr. Yabancr Dil Srnav 
Sonucu 65 puanrn altrnda olan OYP ara$trrma gorevlilerine istekleri halinde OYP 
Puanlan ve tercihleri esas alrnarak Yuksekogretim Kurulunun belirledigi yurti9indeki 
Cmiversitelerde 6 aya kadar yabanc1 dil egitimi verilir. Yurti9indeki en 9ok 6 aylrk 
yabancr dil egitimini tamamlayan OYP ara$trrma gbrevlileri, kadrolannrn bulundugu 
i.iniversitelere donerler. Yabanc1 Dil Srnav Sonucu 65 ve Ozeri puan alan OYP 
ara$tirma gorevlileri, istekleri halinde yabanc1 dil egitimi ic;in 3 ay sureyle yurtdr$rna 
gonderilir. Yabanc1 Dil egitim programlannrn ba$1ama tarihinden en gee; 1 y1I sonra, 
yaprlacak ilk Yabancr Dil Srnavrndan 65 ve Qzeri puan alamayan OYP ara$t1rma 
gorevlileri OYP Programr kapsamrnda yaprlan desteklerden faydalanamazlar. 

50- Yurt d1~mda yuksek lisans yapabilir miyiz? 

Her y11 1416 say111 Kanuna dayall olarak, yuksekbgretim kurumlannin bgretim 
elemam ile Kamu Kurum ve kurulu$1annin ise uzman personel ihtiyac1nin 
kar~1lanmas1 amac1yla, TOrkiye Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanhg1 (MEB) taratrndan 
resmi-burslu statOde lisansOstO ogrenim gormek Ozere yurt d1$rna personel 
gonderilmektedir. Kimya mezunlan da bu f1rsattan faydalanmaktad1r. Yurt d1$rna 
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g6nderilecek kimyagerlerin egitim konulan ihtiyaca gore degi$mektedir. Yurt 
d1$1nda yOksek lisans yapmak isteyen kimyager adaylannrn Yurt D1~1na Lisans 
OstO Ogrenim G6rmek Ozere G6nderilecek Adaylan Se9me ve Yerle$tirme (LYSY)' 
ba$vurulan ilanrnr takip etmeleri gerekmektedir. Ba$vurular OSYM tarafmdan yrlm 
ilk aylannda alrnmaktad1r. 

Burada yer almayan, merak ettiginiz 
mesleki her tUrlu soruyu 

iletisim@kimyager.org 
kimyagerlerdernegi@yahoo.com 
kimdermarmara@kimyager.org 

adreslerinden mail veya ileti~im telefonlan arac1l1g1yla 
sorabilirsiniz 
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