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KİMYAGERLİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 

Kimyagerler Derneği, 11-13 Şubat 2010, Antalya 

ÇALIŞTAY RAPORU 

 

Kimyagerler Derneği’nin organize ettiği Kimyagerlik Eğitimi Çalıştayı bu alanda önemli bir 

çalışma olarak 11-13 Şubat 2010 tarihleri arasında Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Kimya Sektör 

Platformu (KSP), Ege Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya 

Bölümlerinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Anılan kuruluşların temsilcilerine ek olarak 

çalıştaya 53 kimya bölümü başkanı,  10 sanayi kuruluşu temsilcisi ve 10 üniversitenin kimya 

öğrenci topluluğu başkanı da katılmış, yaklaşık 15 saat süren çalışmada çok sayıda farklı, 

katkı yapıcı ve olumlu düşünce ve önerinin ortaya çıkması sağlanmıştır. Toplantı, Antalya’da, 

Ak-ka Antedon Otelinde yapılmıştır. Çalıştayda ülkemizdeki kimyagerlik eğitiminin durumu, 

kullanılan ve önerilen eğitim modelleri ve sorunları ele alınmış, özellikle ABD ve Almanya 

olmak üzere diğer ülkelerdeki durum ve gelişmeler de tartışılmıştır.  

 

Konu tüm boyutlarıyla değerlendirilmiş, kimyagerlik eğitiminin altyapı gereksinimleri olan, 

öğretim üyesi ve araştırma görevlisi, laboratuvar, cihaz, cam ve kimyasal madde ihtiyacı göz 

önüne alındığında son derece pahalı ve sürekli yatırım gerektiren bir alan olduğu vurgulanmış, 

temel eğitime bağlı olarak yeni modeller, istihdam, sanayi ilişkileri, öğrenci kontenjanları, 

Bologna  süreci gibi konular ayrıntılı olarak tartışılmıştır.  

 

Üniversitelerin Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümlerinden Kimyager olarak 

mezun olanların büyük bir kısmının kimya veya kimya sanayisinin katkı sağladığı sektör 

tarafından istihdam edilemediği görülmüştür. Bunun nedeni olarak kimya bölümlerine aşırı 

sayıda öğrenci kaydının yaptırılması gösterilmiştir. Örneğin, kimya sanayisinin öncüsü 

konumundaki Federal Almanya Cumhuriyetinde kimya programlarına yılda 1200 öğrenci 

kabul edilirken ülkemizde bu rakam 2009 yılı itibariyle 7300 dolayındadır;  Münih Teknik 

Üniversitesi Kimya Bölümüne sadece 42 öğrencinin kaydedilmesine izin verilirken ülkemizde 

bu sayı bölüm başına 100 civarındadır. Ayrıca, ülkemizdeki vakıf üniversiteleri de belirtilen 

nedenlerden dolayı kimya bölümlerini açmamaktadır. İlgili sektörün bu kadar çok sayıda 

kimyagere ihtiyacı olmadığının tespiti üzerine Hollanda’da iki üniversitenin kimya bölümü 

kapatılırken ülkemizde devlet üniversitelerinin kimya bölümlerinin kontenjanlarının çok fazla 

olduğu bu nedenle ek olarak ikinci öğretim programlarının açılmasının uygun olmadığı 

belirtilmiştir. Öğrenci kontenjanları artarken, eğitim için buna uygun parasal destek 

sağlanamamaktadır. 

 

Mevcut koşullarda mezunlarımıza istenilen nitelikte eğitim ve öğretim verilememektedir.   

Böylesine pahalı bir eğitim almış ve kimyager olarak çalışması gereken mezunlar, meslekleri 

dışındaki farklı alanlara yönelmektedirler. Ülke kaynaklarının verimli kullanılması ve kamu 

yararı dikkate alınarak, öğrenci kontenjanlarının ülke ihtiyaçlarına göre bir program dahilinde 

ciddi oranda azaltılması gerekmektedir. Çalıştayda bu genel görüşler dışında aşağıdaki 

konular üzerinde tartışılarak görüş birliğine varılmıştır. 
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I. Kimyager tanımı: 
 

KİMYAGER, maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, tanımlayan, üretebilen ve 

değiştirebilen, mesleğiyle ilgili kamu, özel ve hizmet sektörü ile endüstri dallarının işletme ve 

laboratuvarlarında çalışan, araştıran, işletmeye girecek her türlü hammadde ve işletmede 

oluşan ürün ve ara ürünlerin kalite kontrolünü yapan, üretimde karşılaşılan sorunların 

çözümüne yönelik yöntemler geliştirebilen, işletmenin akışına katkı sağlayan ve üretimin 

daha ekonomik gerçekleşmesine yönelik çözümler üretmek üzere laboratuvar ya da pilot tesis 

düzeyinde AR-GE çalışması ve yenilikçilik (inovasyon) yapabilecek nitelikte kimya üzerine 4 

yıllık üniversite öğrenimi sonucunda diploma almaya hak kazanan  teknik elemandır. 

 

 

II. Eğitim sorunları: 
  

Kimyagerlik eğitimi, kimyanın temel kavramları ile birlikte, güncel kimya teknolojileri ve bu 

alandaki gelişmeleri verecek şekilde tasarımlanmalıdır. Bu eğitimi alanlar temel ve 

uygulamalı alanlarda AR-GE yeteneğine sahip olmalı, kuruluşlar tarafından istihdam 

edilebildiği gibi girişimci olarak çalışma alanları yaratarak istihdam eden konumunda da 

olabilmelidir.   

 

1. Eğitim Modelleri 

 

i) Ülkemizdeki Güncel Model 
 

Üniversitelerin çoğunda uygulanan modelde, birinci sınıfta temel düzeyde matematik, fizik, 

kimya ve yabancı dil öğretimi yapılmaktadır. Bunu izleyen yıllarda ise analitik kimya, 

anorganik kimya, organik kimya ve fizikokimya dallarında ve giderek artan bir oranda da 

biyokimya alanında kuramsal ve uygulamalı öğretim verilmektedir. Bunların dışında öğrenci, 

teknik ve bazan da teknik olmayan dallarda seçmeli dersler alarak öğrenimini 

tamamlamaktadır. Endüstriyel kimya dersinin durumu ise aşağıda ayrıca ele alınmıştır.  

 

Uygulanan ve önerilen diğer modeller de  tartışılmıştır; bunlar aşağıda verilmektedir. 

 

ii) Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) 
 

Bu model, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kimya Bölümünde uygulanmaktadır. Yalnızca yeni bir 

yöntem olmayıp, eğitime çağdaş bir yaklaşımdır. Bu model uygulandığında öğrencilerin 

aşağıdaki alanlarda bilgi ve yeti sahibi kazanmaları amaçlanmaktadır: 

 

 

 Bilgi kaynaklarına ulaşmayı öğrenmek 

 Bilginin bütünselliğini öğrenmek 

 Öğrenmeyi öğrenmek 

 Sorgulamayı öğrenmek 

 Bilimsel düşünmeyi öğrenmek 

 Problem çözme becerisi kazanmak 

 İletişim becerilerini geliştirmek 

 Değerlendirme becerileri kazanmak 

 Takım çalışması ruhunu kazanmak 
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Yapılan açıklamaların ve tartışmaların ışığında, bu modelin bir sınıftaki öğrenci sayının 

40’dan az olması halinde uygulanabileceği, ancak çoğu kimya bölümlerinin mevcut 

kontenjanları göz önüne alındığında uygulanmasının mümkün olmadığı  anlaşılmıştır. 

Bununla birlikte, bu konudaki tartışmalar ilgi ile izlenmiş ve modelin öğrenilmesi ve mümkün 

olabildiğince canlı tutulması gereği vurgulanmıştır.  

 

iii) Yönlendirilmiş (Opsiyonlu) Eğitim 
 

Bu modelin ülkemizdeki bazı kimya bölümlerinde uygulanmış veya uygulanmakta olduğu 

anlaşılmıştır. Buna ek olarak, Münih Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde sözkonusu 

modelin yeni denenmekte olduğu da Prof. Dr. Harun Parlar tarafından aktarılmıştır. 

 
Bu modelde öğrenci, kimya ile ilgili temel bilgileri ilk dört yarıyılda aldıktan sonra, beşinci 

yarıyıldan başlayarak seçilen belli bir alanda ek dersler alarak öğrenimini tamamlar. Seçenek 

olarak sunulacak alanlarda bölgenin özellikleri, bölümün altyapı ve öğretim üyesi kadrosu da 

göz önüne alınır, bir veya birkaç yönlendirme programı (Çevre, biyokimya, tekstil, gıda 

polimer, katalizör, yakıt kimyası, makromoleküller, teorik kimya gibi) uygulanabilir.  

 

 

iv) Sanayide Uygulamalı Eğitim (Co-op Education) 

 
Bu modelde, öğrenci bir veya birkaç yarılını tümüyle bir endüstri dalında fiilen çalışarak 

tamamlar ve başarısı değerlendirmeye alınır. Bu model, Kanada, ABD ve  diğer AB ülkelerde, 

özellikle kimya, işletme ve mühendislik alanında uygulanmaktadır. Öğrencinin endüstri 

deneyimi alması ve bu bağlamda istihdam olanağının artması bakımından ilginç ve yararlı bir 

modeldir. Ancak, ülkemizde kimya bölümlerinde öğrenci kontenjanlarının aşırılığı, kimya 

veya kimya sanayisinin girdi sağladığı sektörlerin belirli coğrafya bölgelerinde toplanmış 

olması ve bu sektörlerin öğrencilerin uzun süreli çalışmalarının karşılığını vermelerinin sorun 

yaratacağı ve dolayısıyla bu modelin uygulama olanağının mümkün olamayacağı 

belirtilmiştir. 

 

2. Öğrenci Kontenjanları 
 

Kimyagerlik eğitiminin laboratuar ağırlıklı olması nedeni ile nitelikli bir eğitim için cam 

malzeme ve kimyasal maddeler yanında çağdaş yapıda cihazlara da ihtiyaç vardır. 

Öğrencilerin bu cihazları kullanabilmeleri için bölümlerin kontenjanlarının ortalama 40 kişi 

civarında olması gerektiği ısrarla belirtilmiştir. Bu bakımdan zaten fazla olan öğrenci 

kontenjanlarının artırılmaması yönünde görüş birliği bulunmaktadır.  

 

3. Lisans Düzeyinde Araştırma   
 

Ülkemizde kimya bölümlerinde öğrenciye lisans düzeyinde araştırma yeteneklerinin verilmesi 

amacıyla giderek artan oranda çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda çoğu kimya 

bölümlerinde Bitirme Tezi, Lisans Tezi, Bitirme Ödevi veya Lisans Düzeyinde Araştırma 

gibi farklı adlarla yapılan çalışmaların yararlı olduğu belirtilmiş ve bu çalışmaların 

olabildiğince deneysel olması ve tüm bölümlerce verilmesinin uygun olduğu görüşü hakim 

olmuştur. Bu çalışmalar, bir rapor metni olarak hazırlanmakta, bazı bölümlerde ise öğrenciler 
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tarafından poster veya sözlü sunum da yapılmaktadır. Ayrıca lisans düzeyindeki çalışma 

konularının mümkünse kimya sanayisiyle ilgili olmasının yararlı olacağı belirtilmiştir.  

 

 

4. Staj Çalışması  
 

Öğrencinin sanayiye uyum sağlaması açısından mesleğine uygun bir kurumda staj yapması 

önemli olup 30 iş gününden az olmamak üzere mümkünse bütün kimya bölümlerinde 

uygulanması önerilmiştir. Öğrencilere staj yeri bulmak için yardımcı olmak ve stajların 

denetimini yapmak üzere bölümlerin Staj Komisyonu kurmaları uygun olacaktır. Staj 

çalışmasının verimli olması için izleme gerekmekte, öğrenciye sorumluluk ve görev vererek 

iyi bir çalışma yaptıran iş yerleri ile uygun imza vererek öğrenciyi çalışmalardan uzak tutan iş 

yerleri iki aşırı ucu temsil etmektedir. Staj komisyonları bu konulari dikkatle izlemeli ve staj 

çalışmalarının giderek artan bir nitelikte olmasını sağlamalıdır. Staj çalışması, öğrencinin 

deneyimini artıran bir çalışma olduğu gibi, istihdam sorunu açısından da kimyager ve işveren 

olarak her iki taraf için de yararlı bir deneme süreci olabilir.  

 

Staj çalışmasıyla ilgili olarak ele alınan diğer bir konu ise zamanlama olmuştur. Ülkemizde 

çalışmalar yaz aylarında yapılmakta, staj öğrencisi almakta istekli olan iş yerlerinde 

yığılmalar ve kontenjan sorunları yaşanmaktadır. Bazı staj çalışmalarının yaz ayları dışında da 

yapılabilmesi, bu sorunları azaltacaktır. Bu konuda bölümlerin dikkatle programlama 

yapmaları, yaz sömestiri uygulamalarını zenginleştirmeleri ve öğrencilere yeni seçenekler 

yaratmaları gerekmektedir. Şu anda uygulanması zor görünse de, bu seçenekler göz önünde 

tutulmalıdır.   

 

5.  Endüstriyel /Sanayi Kimya Dersi:  

 
Mezunlarımızın çok büyük bir kısmı endüstride istihdam edildiğinden Endüstriyel/Sanayi 

Kimya dersinin ve Laboratuvarının seçmeli ya da zorunlu ders olarak öğretim planlarında yer 

alması kimyagerlerin iş yaşamlarında sanayi tesislerine uyum sağlamalarını kolaylaştıracaktır. 

Bu konu, yukarıda ele alınan Yönlendirilmiş Eğitim sorunuyla da ilişkidir ve bir arada ele 

alınabilir.   

 

6. Eğitim Dili (Türkçe / İngilizce) 
 

Gerek kimya öğreniminde gerekse çalışma hayatında İngilizcenin gerekli olduğu vurgulanmış 

ve bu dilin mutlaka öğrenilmesi, bunun için yabancı dil eğitimine ilköğretim ya da orta 

öğretim düzeyinde başlanması, bu mümkün olmadığı hallerde üniversitelerde Dil Hazırlık 

Sınıfları açılması gerekliliği belirtilmiştir. Yabancı dilin kullanılmadığı zaman unutulduğu bu 

nedenle alt yapısı yeterli ve istekli bölümlerde yabancı dilde eğitime geçilebileceği 

vurgulanmıştır. 

 

7. İkinci Eğitim 
 

2009 yılında Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümlerinin Örgün Öğretim 

bölümlerine 4508 ve İkinci Öğretim Bölümlerine 2812 öğrenci kaydedilmiştir. Bu sayının 

kimya sektörünün Kimyager ihtiyacından çok fazla olduğu, bu nedenle Örgün Öğretim 

kontejanlarının azaltılması ve İkinci Öğretim Programlarına ise tüm kimya bölümlerinde 

öğrenci alınmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.  
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8. Araştırma Görevlisi Alımı 
 

Bazı adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), mezuniyet 

ortalaması, ve yabancı dil sınavı (KPDS) notlarının değerlendirilmesi sonucu mülakata gerek 

kalmadan başarılı sayıldığı ve böylece Araştırma Görevlisinin seçiminde bölümce yapılacak 

mülakatın hiçbir etkisinin olmadığı belirtilmiştir. Bunun nedeni, ilgili kurallarda mülakat 

dışındaki diğer koşullarda bir en-alt düzey bulunması, bölümce yapılacak sınav-mülakat 

değerlendirilmesinde ise bu en-alt başarı düzeyinin aranmamasıdır. Bu nedenle Araştırma 

Görevlisi atanmasına ilişkin yönetmeliğin, araştırma görevlisi seçiminde ilgili bölümün de 

etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 

çalıştayda bulunan bazı genç katılımcılar, uygulanan yöntemin Araştırma Görevlisi alımında 

yetkiyi kötüye kullanmayı engellediğini bildirmişlerdir. Konu, üniversitelere, gelişmişlik 

düzeylerine ve yöneticilerin tutumuna bağlı olarak değişik yönler göstermektedir. Kapsamlı 

olarak ele alınması ve bu konuda çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

 

9. Bilim Etiği 
 

Bilim etiği konuları da dünyada ve ülkemizde giderek artan bir ilgi ile izlenmekte, seminerler 

ve çalışmalar düzenlenmektedir. Her nekadar etik kurallar her meslekte içselleştirilmeli ise de, 

özellikle kimya alanına özgü olan işçi sağlığı, çevre ve gıda temizliği, halk sağlığı, üretilen 

kimyasalların ve yeni buluşların insanlığın yararına kullanımı gibi konular  özellikle ilgi 

alanımızdadır. Bu konuların, evrensel ve meslek kurallarının eğitimde yer almasının, bu 

konuda dersler ve konferanslar düzenlenmesinin çok yararlı olacağı görüşüne varılmıştır.  

 

10.  Bologna Süreci  
 

Bologna süreci kapsamında Türkiyede kimya öğretiminin çerçevesinin belirlenerek bir an 

önce hayata geçirilmesi için bir komisyon kurulmuş, tüm bölümlerin katkısının sağlanarak 

çalışmaya başlanmasının istendiği vurgulanmıştır. Derneğimiz, bu konudaki gelişmeleri  

üyelerine ve kamu oyuna sunacaktır.  

 

Prof.Dr. Mustafa DEMİR (ADÜ)-Aydın mdemir@adu.edu.tr 

Prof.Dr.Mehmet TÜFEKÇİ (KTÜ)-Trabzon mtufekci@ktu.edu.tr 

Prof.Dr.Çetin GÜLER (KIMDER)-İzmir cetin_guler42@yahoo.co.uk 

Prof.Dr. O.Yavuz ATAMAN (ODTÜ)-Ankara ataman@metu.edu.tr  

Prof.Dr. Talat ÖZPOZAN (Bozok Üniv)-Yozgat ozpozant@erciyes.edu.tr 

Prof.Dr. Hasan SEÇEN (Atatürk Üniv)-Erzurum hsecen@atauni.edu.tr 

Prof.Dr.Kadir YURDAKOÇ (9 Eylül Üniv)-İzmir k.yurdakoc@deu.edu.tr 

Doç.Dr. Nevin AYTEMİZ (Süleyman Demirel Üniv)-Isparta nevin@sdu.edu.tr  

 

Raportör ve İletişim : 
Yrd.Doç.Dr.Memduh Sami TANER (Akdeniz Üniv.)-Antalya 

mstaner@akdeniz.edu.tr 0 532 703 79 98 

 

 

 

 

 

http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA91171E62F0FF1535BE411945F89C899
mailto:mdemir@adu.edu.tr
mailto:mtufekci@ktu.edu.tr
mailto:cetin_guler42@yahoo.co.uk
mailto:ataman@metu.edu.tr
mailto:ozpozant@erciyes.edu.tr
mailto:hsecen@atauni.edu.tr
mailto:k.yurdakoc@deu.edu.tr
mailto:nevin@sdu.edu.tr
mailto:mstaner@akdeniz.edu.tr
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SONUÇ 
 

Çalıştayın genel havası, kimya bölümlerinin akademik özgürlük içinde ve yenilikçi bir 

yaklaşımla işlev görmesini önermektedir. Hem temel konular hem de bilim ve teknik dalları 

üzerinde çağı gözleyen ve izleyen, üstün nitelikten vazgeçmeden farklı olabilecek eylem ve 

yaklaşımları da göz önüne alabilen bir kimya eğitiminin hedef alınması arzulanmaktadır. 

Yetiştirilen kimyagerlerin hem bilim ve teknik alanda güçlü olması hem de değişen ülke ve 

dünyaya duyarlı, uyumlu, sorunları çözmeye hazır ve istekli, kendini anlatabilen, ulusal ve 

evrensel iletişim yetenekleri gelişmiş, güçlü ve çağdaş bireyler olması benimsenmiştir.  

 

Çalıştay çalışmaları çok olumlu ve yarar sağlayacak şekilde gelişmiştir. Kimyagerler Derneği, 

bu konudaki çalışmalarını sürdürecektir.  

 

 

 

 

 

                                                                                       Prof. Dr. Çetin GÜLER 

Organizasyon Komitesi Başkanı 

 

 


