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Dergideki yaz�lar kaynak gösterilmek ve KMO�dan izin almak koßulu ile di¤er yay�n organlar�nda yay�nlanabilir.
Dergi 3 ayda bir yay�nlan�r.

Kimya Mühendislerinin  Türkiye�deki üyelerine bedelsiz gönderilir. 
Bu say� 6.000 adet bas�lm�ßt�r.

kkiimmyyaa 
mmüühheennddiissllii¤¤ii

tmmob kimya mühendisleri odas�
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TMMOB ve Odam�z,  çok ince mühendislik hesaplar� ile olußturulan  negatif kaynak aktar�m sürecinin (yurtd�-
ß�na kaynak transferinin) durdurulmas�, toplumun gönenç (refah) düzeyinin yükselmesi, var olan özgürlüklerin ya-
ßanabilmesi ve s�n�rlar�n�n genißletilmesi, olmayanlar�n da kazan�lmas� için görüßlerini her f�rsatta kamuoyuna aç�k-
lamakta, bu do¤rultuda da toplumumuzun duyarl� kesimlerince verilen mücadelelere kat�lmaya ve desteklemeye de-
vam etmektedir.

Bu genel yap� içinde, özel olarak Odam�z� ve Meslektaßlar�m�z�  ilgilendiren konular ise ßüphesiz ki  Kimya Sa-
nayiimizin, Meslektaßlar�m�z�n ve Odam�z�n durumu�

Kimya sanayi ürünlerimizde 2000 y�l� rakamlar� ile, d�ßsat�m 1,5 milyar dolar. Bunun, d�ßal�m� karß�lama oran�
%23. Bu oran, �talya�da %72, �spanya�da %61, Finlandiya�da %75, Portekiz�de %29, Yunanistan�da %23. Alman-
ya, Fransa, �ngiltere, Belçika, Hollanda da ise %100 �lerin üzerinde. Onca do¤al kaynaklar ve ißgücü varl�¤�yla an-
cak, komßumuz Yunanistan kadar bir d�ßsat�m/d�ßal�m  oran�. Bu oranlar� kißi baß�na verdi¤imizde ise görünüm da-
ha da olumsuz. Sadece son iki ülke ile karß�laßt�rd�¤�m�zda; Portekiz�in kißi baß�na d�ßsat�m� 101 dolar, Yunanis-
tan��n  70 dolarken, bizim 25 dolar� Bu de¤erler, Kimya Sanayi ile ilgili tüm kesimlerin sorumlulu¤unun ne den-
li büyük oldu¤unu  da ortaya koyuyor. 

Kimya sanayiindeki bu olumsuz durum Kimya Mühendislerini, ißsizlik, iß güvencesizli¤i, gelir ve yaßam stan-
dard� düßüklü¤ü olarak derinden etkiliyor. Eme¤in ve yerli girdilerin  fiyatlar�n� sürekli  düßürerek uluslararas� bo-
yutta birikimi olmayan yat�r�mc�y� d�ß pazarlarda rekabete zorlaman�n yaratt�¤� sorunlar, y�llar�n� Kimya Mühendi-
si olarak yetißmek için de¤erlendirmiß, onbinlerce meslektaß�m�z�n ve onlar�n meslek örgütü olan Kimya Mühen-
disleri Odas�n�n  omuzlar�nda a¤�r bir yük olarak duruyor. Bu yüke ister istemez ortak olmak, paylaßmak  üzere her
y�l, 1000 �e yak�n yeni Kimya Mühendisi de aram�za kat�l�yor. 

Ne yaz�k ki, yak�n dönemde tüm bu olumsuzluklar�n olumluya dönüßece¤i yönünde ne bir umut, ne de bir �ß�k
görülmüyor. Bu durum, Odam�za düßen sorumlulu¤un ve görevin a¤�rl�¤�n� da olabildi¤ince art�r�yor. Dahas�, Oda-
m�z�n, içinde bulundu¤umuz ekonomik ve siyasal bask� ve de¤ißim/dönüßüm sürecini kavramada ve yönlendirme
mücadelesinde yeterince etkin rol oynay�p oynayamad�¤� sorusunu da gündeme getiriyor. 

Uluslararas� boyuttaki yeniden paylaß�m ve yap�lanma politikalar�n�n bask�s� alt�nda, Ulusal de¤erlerimizi ve
Ulusal  ba¤�ms�zl�¤�m�z� savunma ve koruma politikalar�n�, mesle¤imiz ba¤lam�nda nas�l olußturaca¤�m�z sorunu
çözümlenmek üzere önümüzde bekliyor.

En önemlisi, kendi d�ß�ndaki bu denli boyutlu ve derin de¤ißimleri kavramak, yorumlamak ve tav�r almak duru-
mundaki Odam�z,  ayn� süreç içinde kendisini de gelißtirme ve de¤ißtirme baßar�s�n�  gösterme görevinin ertelene-
mez noktada oldu¤unun da bilincinde. 

Odam�z�n, 50 y�la varan bilgi birikimi, meslektaßlar�m�z�n birlikteli¤i ve genelde Kimya Sanayimizin her aßama-
s�nda yeralan tüm yurtseverlerin katk�s� ile bu zor günleri de baßar�  ile aßaca¤�na inan�yoruz.

Sevgi ve Sayg�lar�m�zla,
KMO Yönetim Kurulu

Baßyaz�
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Merhaba...

Kimya Mühendisli¤i Dergisinin 164-165. say�s�nda sizlerle bir araday�z. Yaklaß�k 8 ayl�k bir

aradan sonra geriye dönüp bakt�¤�m�zda, ülkemiz ve yaßad�¤�m�z dünya için olumlu gelißmelerden

bahsetmek nerede ise imkans�z, hem mesle¤imiz hem de insanl�k için... 

Irakta kirli savaß ve ißgal sürüyor.  Filistin�de  insanl�k dram� artarak devam etmekte. Bölge ve

bölge  halk�n� daha kötü günler bekliyor. Nitekim Bush doktirini diye an�lan;  sözde savunma ba-

hanesi ile  di¤er ülkelerin  s�n�rlar�na müdahale hakk�n� öngören  politikalar Lübnan ve Suriye s�n�r

ihlalleriyle  yavaß yavaß kendisini göstermeye baßlad�. �nsanl�¤�n ve demokrasinin içinin boßalt�l-

d�¤�, ülkemiz ve bölge insanlar�n�n giderek yoksullaßt�¤� böylesi bir ortamda, her ßeye inat halen

bar�ß� ve kardeßli¤i savunan dostlar�m�zla bu say�m�zda; önceki say�m�zda baßlad�¤�m�z " S�v�laß-

t�r�lm�ß Petrol Gaz�n�n tehlikeleri ve emniyetli kullan�m�" ile ilgili yaz�m�z�n son bölümünü yay�n-

l�yoruz. Odam�z�n onlarca y�ld�r üzerinde durdu¤u ve önerdi¤i Ulusal  Bor Araßt�rma Enstitü-

sü�nün kurulmas�na nihayet karar verilmißtir. KMO Bor Çal�ßma Grubu taraf�ndan söz konusu

Enstitüye ilißkin haz�rlanan görüßler  ve  bir araßt�rma gelißtirme yaz�s� olarak   Güner Sümer ta-

raf�ndan haz�rlanan  "Bor bileßikleri" ile ilgili çal�ßmaya arka arkaya yer vermeyi uygun  bulduk.

"Tehlikeli At�klar� Kontrolü", "Biyoteknoloji Mühendisli¤i" ve "Sorumlu Müdürlü¤ün Önemi

Üzerine" yap�lan çal�ßmalar� ile KMO  Þube ve Bölge Temsilciliklerinin faaliyetlerini dergimizin

di¤er sayfalar�nda bulabilirsiniz.

Yaßanas� adil bir dünya umudu ile görüß ve önerilerinizi bekliyoruz. 

Sayg�lar�m�zla.

Yay�n Kurulu

YYaayy��nn KKuurruulluunnddaann
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116622--116633 ssaayy��ll�� 22000022 ttaarriihhllii ddeerrggiimmiizzddee yyaayy��nnllaannaann
""LLPPGG""  nniinn eemmnniiyyeettllii kkuullllaann��mm�� kkoonnuulluu bbiillggiilleennddiirrmmee
nnoottllaarr��nnaa kkaalldd��¤¤��mm��zz yyeerrddeenn ddeevvaamm eeddiiyyoorruuzz.. BBuu ssaayy��--
mm��zzddaa eemmnniiyyeettllii kkuullllaann��mm��nnddaann zziiyyaaddee oollaass�� tteehhlliikkeelleerr vvee
ttaann��mmllaarr�� üüzzeerriinnddee dduurruullaaccaakktt��rr..

PPAATTLLAAMMAA ::

Enerjinin aniden aç�¤a ç�kmas� nedeniyle mala mül-
ke büyük zarar veren olayd�r. Teknik bir tan�m yapmak
gerekirse, ßok dalgalar� ile veya maddelerin bir birinden
ayr�lmas� ile meydana gelen gazlar�n aniden patlamas�-
d�r. Alev al�c� ve yan�c� s�v�lar�n ve gazlar�n endüstriyel
amaçlarla saklanmas� ve kullan�lmas�nda, patlama ihti-
mali vard�r. Bu ißkolunda çal�ßanlarla birlikte kullan�c�-
lar, kesinlikle bir e¤itimden geçmelidirler.

Patlamalardan korunmak için dört önemli metod uy-
gulan�r:

1. Önlemek

2. Bast�rmak

3. Havaland�rmak

4. Kaplamak

�deal metod önlemek ve patlamaya sebep olan ßartla-
r� ortadan kald�rmakt�r.

PPaattllaammaa ttiipplleerrii ::

1. Mekanik patlamalar (Bas�nç kab�n�n y�rt�lmas�),

2. Termal patlamalar (Kazandaki suyun kazan�n ya-
r�lmas�na sebep olmas� gibi),

3. Nükleer patlamalar,

4. Kimyasal patlamalar.

��NNFF��LLAAKK ::

Ses h�z�ndan daha h�zl� olarak meydana gelen bir
yanma ißlemidir. Enerji çok k�sa zaman içerisinde aç�-
¤a ç�kar ve ßiddetli olarak yanar. �nfilak, en iyi ßartla-
r�n olußmas�n� gerektiren benzersiz bir patlama reaksi-
yonudur.

SSTTAATT��KK EELLEEKKTTRR��KK ::

Cisimlerin yak�n fiziksel temas� sonucunda serbest
elektron transferi vard�r. Birinden di¤erine verilen elekt-
ronlar çekim kuvveti olußturur bu iki cismi birbirinden
ay�rmak için çekici kuvvete karß� iß yap�l�nca iki yüzey
aras�nda artan gerilim görünür.

Elektron kaybeden nesnede art� (+) yükler ço¤unluk-
ta oldu¤u için bu nesne art� yüklenir. Di¤er nesnede
elektron ald�¤� için eksi yükler ço¤unlukta olur ve bu
nesne eksi (-) yük ile yüklenir.

Kat�n�n kat�ya , s�v�n�n kat�ya  veya iki s�v�n�n bir bi-
rine sürtünmesinden statik elektrik olußabilir. Statik
elektrik parlay�c� s�v�lar�n bas�nç alt�nda s�v�laßt�r�lm�ß
gazlar�n ve hidrojen gibi gazlar�n kullan�ld�¤�  endüstri-
sinde tutußturma kayna¤� olußturan büyük bir tehlikedir.
Parlay�c� olan s�v�lar�n iletken olmayan bir boru  veya
hortumdan geçerken yada kuru toz halindeki maddelerin
yine iletken olmayan plastik kaplardan kar�ßt�rma kaza-
n�na geçerken, bas�nç alt�ndaki gazlar bulunduklar� kap-
tan h�zla atmosfere ç�karken veya baßka bir kaba geçer-
ken aß�r� sürtünmeden parçac�klar�n hareketi s�ras�nda
olußan k�v�lc�mlar uygun bir gaz-hava, buhar - hava , toz
� hava  kar�ß�m�n�n parlamas�na neden olur. Bunun d�-
ß�nda statik elektrik yan�c� olmayan s�v�lar�n nakli s�ra-
s�nda ve çok ince toz halindeki kat� parçac�klar�n hareke-
ti s�ras�nda da olußur.

Statik elektrik gaz kaça¤� olan kapal� hacimlerdeki
ortamlarda patlama ve yang�n tehlikelerini meydana ge-
tirir. Statik elektrik deßarj� olarak ortaya ç�kabilecek olan
ßarj birikimlerine yol açabilir. Biriken bu enerji iki ilet-
ken aras�nda genelde k�v�lc�m ßeklinde meydana gelebi-
len deßarja sebep olur, bu deßarj yan�c� gaz +hava zengin
kar�ß�mlar�n� LPG buhar�n� veya gaz kaça¤�n�) ateßleme-
ye yeterlidir. Metal iletkenler, baz� kat� ve s�v� maddeler,
deniz suyu ve eriyikler ile insan vücudu iyi bir iletken-
dir. �letken olmayan cisimler ise bir kere ßarj� ald�klar�n-
da bunu uzun süre kendilerinde tutarlar ve statik bir teh-
like yarat�rlar. LPG yang�nlar�n�n ço¤unlu¤u ißte bu sta-

SIVILAÞTIRILMIÞ PETROL
GAZININ (LPG) TEHL�KELER�
VE EMN�YETL� KULLANIMI

Abdullah KKAYMAZ
Kimya Mühendisi

Teknik Emniyet Dan�ßman�
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tik elektriklenmeler neticesinde ç�kmaktad�r. Lastik te-
kerlekli LPG taß�yan tankerlerde, seyir halinde iken sür-
tünme kuvveti sebebiyle statik elektrik yükü birikir. Bu
yük metalik özellikte olmayan fiber-glas gövdeli araçlar-
da daha fazlad�r. Parlay�c� s�v� taß�yan lastik tekerlekli
tankerlerin topraklama mecburiyeti, bu statik elektrik
yükünün tehlikeli seviyeye erißmeden sürekli olarak bo-
ßalt�lmas� içindir. S�v�lar�n ve özellikle parlay�c� s�v�lar�n
boru donan�m�ndan nakli, depolanmas�, bir kaptan di¤e-
rine boßalt�lmas� esnas�nda statik elektrik yük birikimi
olußur. Buralarda bu yükün k�v�lc�m ç�kararak boßalma-
s� patlama ve yang�n tehlikesi do¤uraca¤� için toprakla-
ma ißlemi yap�l�r. E¤er ortamda statik elektrik olußumu
engellenirse ne k�v�lc�m ne de yang�n meydana gelir.
Dünyan� bir çok yerindeki tanklarda ve tankerlerdeki do-
lum ißlemlerinde topraklama sisteminin olmamas�ndan
veya bak�ms�zl�k nedeni ile ißlev görmemesinden dolay�
olußan statik elektrikten bir çok tehlike atlat�lm�ßt�r. Her
zaman güvenlik ekipmanlar� kullan�lmal� ve topraklama
ba¤lant�lar�n�n iyi yap�ld�¤�ndan emin olunmal�d�r.

SSTTAATT��KK EELLEEKKTTRR��KK DDEEÞÞAARRJJIINNIINN ÖÖNNLLEENNMMEESS��
��ÇÇ��NN UUYYGGUULLAANNAANN TTEEKKNN��KKLLEERR::

11.. KK��ssaa ddeevvrreelleemmee ((EEßß ppoottaannssiiyyeelllleemmee)) vvee ttoopprraakkllaa--
mmaa :: �ki farkl� cisim k�sa devrelenir ve topra¤a irtibat-
land�r�l�r. 

22.. NNeemmlleennddiirrmmee ::Yal�tkan yüzeylerde olußan statik
yüklerin iletken bir yüzeyden ve ya ortamdan akmas�n�
sa¤lamak amac�yla yüzey ve ya ißyeri ortam� nemlendi-
rilir. Ba¤�l nem miktar�n�n %30 üzerinde tutulmas� statik
elektri¤in nem vas�tas� ile topra¤a taß�nmas�n sa¤lar.

33.. ��yyoonniizzaassyyoonn :: Nötr halde bulunan atomlardan bir
iyonizasyon potansiyeli uygulayarak, atom yap�s�nda d�ß
yörüngelerde bulunan elektronlar�n al�nmas� sonucunda,
ortamda pozitif ve negatif iyonlar�n olußturulmas�d�r. �ki
ßekilde olur:

� Elektriksel iyonizasyon  (Parlay�c� ortamlar için uy-
gun de¤ildir)

� Radyoaktif iyonizasyon (Parlay�c� ortamlar için uy-
gun de¤ildir)

44.. PPeerrssoonneell kkoorruunnmmaass�� :: Sentetik esasl� giyim eßyala-
r� ve kal�n lastik tabanl� yal�tkan ayakkab�lar elektrosta-
tik yüklerin olußmas�na neden olur. Vücut üzerindeki bu
yükler herhangi bir iletkene temasta k�v�lc�m ßeklinde
kendini gösterir ve parlay�c� ortamlarda tutußmaya ne-
den olur. �nsan�n giydi¤i giysilerden dolay� vücudu üze-

rinde olußan yük birikimine ait nemlilik de dikkate al�na-
rak ortaya ç�kan enerji de¤erleri aßa¤�da görülmektedir:

Giysi çeßidi Enerji (Joule) Ba¤�l nem
Yün 0,087 %17
Pamuk-yün 0,056 %11
Dynel 0,047 %11
Pamuk 0,025 %11

Bu de¤erlere göre en uygun giysi malzemesi pamuk-
tur. Pamuk nem çekme özelli¤ine sahip oldu¤u için kuma-
ß�n (giysinin) iletkenlik özelli¤i artar ve statik elektrik top-
lamaz. Nemlilik az oldu¤unda ve iletken bir ayakkab� gi-
yildi¤inde statik yük birikimi s�f�ra yaklaß�r. LPG dolumu
yapan tüm personelin bu tehlike hakk�nda hem bilgi sahi-
bi olmas� hem de uygun giysi ve ayakkab� giymesi yang�n
ve patlama risklerini en aza indirecek bir uygulamad�r.

LPG KKAÇAKLARINDA UUYGULANAN TTEKN�KLER ::

LPG yang�nlar� ile ilgili olan stratejiler olaylar�n in-
celenmesi ile baßlar. Gaz faz� kaça¤� oldu¤unda, ilk
amaç ateßlenmeyi önlemektir. Gaz� da¤�tmak için pulve-
rize su kullan�labilinir. Pulverize su ayn� zamanda gaz
kaça¤�n� önleyecek olan kißiyi de koruyacakt�r. S�v� ola-
rak dökülen LPG üzerine suyun tutulmas� h�zl� buharlaß-
maya neden olaca¤�ndan uygulanmaz. E¤er gaz ateßle-
nirse tüpleri ve tanklar� so¤utmak gereklidir. Böyle bir
durumda çevrede bulunan tüp ve tanklar� da su perdesi
ile kontrol alt�nda bulundurmak gereklidir. Özel durum-
larda e¤er ak�ß� kesip vanay� kapatam�yorsan�z ateßi sön-
dürmeyin, ateßi kontrol alt�na al�n.

LPG yang�nlar�, gaz ak�ß� kesilip vana kapat�lam�yor-
sa söndürülmüß kabul edilemez. E¤er ateßi söndürüp gaz
ç�k�ß�na mani olam�yorsan�z UVCE, daha sonra BLEVE
olay�na sebep olursunuz.

Alev direkt olarak tank ile temasta de¤ilse, durumu
sabitlemek için so¤utma suyu uygulamas� tavsiye edi-
lir. Su tankla birleßti¤inde buharlaßma olmuyorsa tank
gerekti¤i gibi so¤utulmuß demektir. So¤utma devam
ederken pulverize su alt�nda kontrollu olarak tanka
yaklaßmak ve valfi kapatmak mümkün olabilir. Is�nm�ß
LPG tanklar� emniyet valflerinden gaz tahliye edecek-
lerdir. Tahliye edilen gaz, zaman zaman kesilip tekrar
devam edebilir. Bu gaz�n da kontrol alt�nda tutulmas�
gerekir. Tanka yaklaßma karar�, alevin tankla olan iliß-
kisine, tank�n alevle oldu¤u sürenin uzunlu¤una ve
kurtarma timi ile, aç�kta korunmas� için gerekli olanla-
r�n incelenmesine ve de¤erlendirilmesine ba¤l�d�r.
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Bor madencili¤i konusunda Türkiye�nin dünyan�n
en zengin rezervlerine sahip oldu¤u bilinmektedir. 19.
yüzy�l�n ikinci yar�s�nda yabanc� ßirketler taraf�ndan
ißletilmeye baßlanm�ß olan bor madenlerimiz, 1968 y�-
l�nda yabanc� ßirketlerin imtiyazlar�n�n devlete devre-
dilmesi ile Etibank ve bir k�s�m küçük ölçekli ulusal
ßirket taraf�ndan ißletilmeye baßlanm�ßt�r. 1978 y�l�nda
bor madenlerinin devletçe ißletilmesi karar�ndan sonra
madencilik, yat�r�m, üretim ve pazarlama konusunda-
ki tüm aktiviteler Etibank (bugünkü Eti Holding) tara-
f�ndan yerine getirilmektedir.

Devletleßtirme karar�ndan bugüne kadar geçen
yaklaß�k 25 y�l gibi k�sa bir süre içinde gerek maden-
cilik, gerekse rafine bor ürünleri üretiminde önemli bir
ilerleme kaydedildi¤i aç�kt�r. Bor rezervlerimiz 1978
y�l�nda 600 milyon ton olarak bilinirken, yap�lan ara-
ma çal�ßmalar� ile bugün 2 milyar ton oldu¤u tespit
edilmißtir. Rezerv tesbit çal�ßmalar� halen Eti Hol-
ding/MTA ißbirli¤i ile sürdürülmektedir. 1978 y�l�nda
25.000 ton/y�l civar�nda olan rafine bor ürünü üretim
kapasitemiz ise yap�lan yat�r�mlar ile bu y�l sonunda
750.000 ton/y�l civar�na ulaßacakt�r. Bu kapasiteler
dünya pazar�nda etkinli¤imizin giderek artmas�n� da
sa¤lam�ß 1970�li y�llarda %16 olan Pazar pay�m�z bu-
gün %34 seviyelerine ulaßm�ßt�r.

Bor madenleri, son y�llarda özelleßtirme tart�ßmala-
r� ile birlikte kamuoyunda s�k s�k gündene gelmeye
baßlam�ß ve baz� ortamlada �Türkiye�nin kurtulußunun
bor madenlerine ba¤l� oldu¤u� yorumu yap�l�rken, ba-
zen de �Ortado¤u�nun petrolü� ile özdeß tutulmußtur.

Bor madenleri konusundaki son gelißme ise Ulusal
Bor Araßt�rma Enstitüsü�nün (BOREN) kurulmas� ko-
nusundaki yasa tasla¤�n�n Plan ve Bütçe Komisyonun-
da kabul edilmesi ile yaßanm�ßt�r.

Gerek Yasa Tasla¤�n�n alk komisyonda görüßülme-

si s�ras�nda, gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunda tar-
t�ß�lmas� öncesinde TMMOB�ye ba¤l� odalar�n görüß-
leri aktar�lm�ß bu arada Kimya Mühendisleri Odas�
olarak haz�rlad�¤�m�z bir rapor ile de Odam�z görüßle-
ri ve taslakta yap�lmas� öngörülen teknik düzenleme-
ler de aktar�lm�ßt�r. Ancak Taslak�ta isteklerimiz yö-
nünde herhangi bir düzenleme yap�ld�¤�n� söylemek
mümkün görülmemektedir.

Tasla¤�n tümüne yönelik olarak söylenilecek en
önemli husus, taslak metninde do¤ru ve tutarl� bir ter-
minolojinin kullan�lmam�ß olmas�d�r. Bor ürünlerini; -
ham bor ürünleri, -rafine bor ürünleri ve -özel bor
ürünlerini/bor kimyasallar� olarak gruplamak ve üre-
timlerinde hammadde olarak bor ürünleri kullan�lan
ürünleri de bora dayl� sanayi ürünleri olarak nitelemek
daha do¤ru bir yaklaß�mken ve bu husus Alt Komis-
yon görüßmeleri s�ras�nda haz�rlay�p sundu¤umuz ra-
porda da belirtilmißken, taslakta bu konuda bir düzen-
lemenin yap�lmad�¤� görülmektedir.

Taslakta yer alan �Bor ve Ürünleri�, �Yeni Bor
Ürünleri�, �Bor Kimyasallar�� ve �bor uç ürünleri� ta-
n�mlamalar�ndan ne kastedildi¤i anlaß�lamamaktad�r.
Bu durum Ulusal Bor Enstitüsü ile 60 y�l� aßk�n bir sü-
redir bor madeni ißletmecili¤i ve bor ürünleri üretimi
yapmakta olan Eti Holding�in görev alanlar� aras�nda
bir s�n�r çizilmesini de zorlaßt�rmaktad�r. Halen Eti
Holding taraf�ndan üretilmekte olan ham ve temel ra-
fine bor ürünlerinin birbirini ikame özelli¤i nedeni ile
üretim ve sat�ß planlamalar�n�n tek elden yürütülmesi
bir gerekliliktir. Bu nedenle Eti Holding�in misyonu
ve mevcut ürün yelpazesinin korunaca¤� hususunun
aç�kça belirtilmesinde ve Enstitü ile Eti Holdin�in gö-
rev alanlar� aras�ndaki ayr�m�n yoruma meydan ver-
meyecek ßekilde aç�klanmas�nda yarar görülmektedir.
Tasla¤�n Alt Komisyon�da görüßülmesi s�ras�nda Oda-

ULUSAL BOR 
ARAÞTIRMA ENST�TÜSÜ

KMO BOR Çal�ßma Grubu
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m�zca bu görüß iletilmiß ve uygun bulunmuß ancak son
metinde yine de aç�kl�kla yer almam�ßt�r. Taslakta sa-
dece 2840 say�l� yasa hükümlerinin sakl� kalaca¤� ifa-
desi bulunmaktad�r. Oysa, Eti Holding�in 2840 say�l�
yasadan kaynaklanan misyonunun sakl� kalaca¤� husu-
sunun belirtilmesi ve Enstitü ile Eti Holding�in görev
alanlar�n�n s�n�rlanmas� gerekir.

Yasa ile ilgili görüßlerimiz baßl�ca 3 grupta topla-
narak özetlenebilir;

11-- EEnnssttiittüünnüünn KKuurruulluußß AAmmaacc�� vvee GGöörreevvlleerrii

Tasla¤�n gerek Amaç ve Kuruluß baßl�kl� 1. Mad-
desinde, gerekse Enstitünün görevleri baßl�kl� 3. Mad-
desinde yukar�da belirtilen terminoloji kar�ß�kl�¤� göz-
lenmektedir.

Bor ve Bor ürünleri konusunda yap�labilecek çal�ß-
malar� 3 grupta de¤erlendirmek mümkündür;

11-- MMeevvccuutt tteessiisslleerriinn üürreettiimm pprroosseesslleerriinniinn ggeelliißßttiirriill--
mmeessii,, üürrüünn kkaalliitteessiinniinn aarrtt��rr��llmmaass��,, üürreettiimm mmaalliiyyeettlleerrii--
nniinn ddüüßßüürrüüllmmeessii vvee üürrüünnlleerriinn öözzeelllliikkllee ddee kkoonnssaannttrree
cceevvhheerrlleerriinn bbeellllii bbiirr ss��nn��ffllaanndd��rrmmaayyaa ggöörree ssaatt��ßßaa ssuunnuull--
mmaass�� kkoonnuussuunnddaakkii ççaall��ßßmmaallaarr

Bu çal�ßmalar, Eti Holding taraf�ndan bir bölümü
zaten baßlat�lm�ß ve devam etmekte olan bir k�sm� ise
programlanm�ß olan projelerdir. Mevcut tesislerde
ürün kalitesinde iyileßtirmelere ya da üretim maliyet-
lerinin düßürülmesine yönelik proses gelißtirme çal�ß-
malar�, cevherleri klasifiye edilerek standart ürünler
halinde ve ticari isimler alt�nda sat�lmas� ve ayn� ürü-
nün farkl� fiziksel özelliklerde haz�rlanarak sat�ßa su-
nulmas� çerçevesinde yap�labilecek çal�ßmalar�n Eti
Holding taraf�ndan koordine edilerek sürdürülmesi
belli aßamalarda gerekti¤inde BOREN�den destek ta-
lep edilmesi daha uygun görülmektedir

22-- BBoorr üürrüünnlleerriinniinn yyuurrtt iiççiinnddee ttüükkeettiimmiinnii aarrtt��rrmmaayyaa
yyöönneelliikk ççaall��ßßmmaallaarr

Bor ve ürünleri konusunda yap�labilecek ikinci
grup çal�ßmalar ise Türkiye�de bor ürünlerinin kullan�-
m�na ve bor tüketiminin art�r�lmas�na yönelik çal�ßma-
lard�r. 250�den fazla alanda de¤ißik miktarlarda kulla-
n�lan bor ürünlerinin en önemli bir bölümü Eti holding

taraf�ndan yeterli kapasiteler ile üretilmektedir. An-
cak, Türkiye�de bor ürünleri kullan�larak üretim yapa-
cak sanayinin gelißti¤ini söylemek zordur. Halen bor
ürünleri baßl�ca cam ve cam elyaf� ve seramik sanayi-
lerinde ancak az miktarda tüketilmektedir. Bu ürünle-
rin kullan�laca¤� baßka bir sanayi alan�nda ise herhan-
gi bir yat�r�m girißimi yoktur.

Yasa tasla¤�nda BOREN�in bu alanda araßt�rma ça-
l�ßmalar� yapmas� ya da yap�lmas�n� sa¤lamas� öngö-
rülmektedir. Ancak as�l önemli olan bu alanda üretim
yapacak sanayiyi gelißtirmektir. Bu konu Eti Hol-
ding�in misyonu d�ß�nda oldu¤u gibi bir araßt�rma ens-
titüsünün de misyonu de¤ildir. Bu konuda estitü tara-
f�ndan yap�labilecek olan bor ürünlerinin yurt içinde
tan�t�m� ve kullan�m alanlar� konusunda bilgilendir-
menin sa¤lanmas� ile s�n�rl�d�r. Bu sanayinin gelißtiril-
mesi bir politika olaak benimsenmelidir. Bugüne ka-
dar bu alanlara yat�r�m yapma konusunda hiçbir yakla-
ß�m göstermemiß olan özel sektörün desteklenmesi ve
ülke içinde çeßitli alanlarda bor kullan�m�n�n teßvik
edilmesi gereklidir. Bu alanda BOREN taraf�ndan ya-
p�lacak / yapt�r�lacak araßt�rmalarda gerek bugüne ka-
dar edinilmiß bilgi birikiminin de¤erlendirilmesi aç�-
s�ndan gerekse kurulacak sanayinin hammadde sa¤la-
y�c�s� olaca¤�ndan Eti Holding mutlaka yer almal�d�r.

33-- ÖÖzzeell BBoorr üürrüünnlleerrii // BBoorr KKiimmyyaassaallllaarr�� üürreettiimmiinnee
yyöönneelliikk aarraaßßtt��rrmmaallaarr

Bor ürünleri konusunda çal�ßma yap�labilecek di-
¤er bir alan da üretimleri yüksek teknoloji gerektiren
özel bor ürünlerinin üretimlerine yönelik araßt�rmalar-
d�r. Taslakta do¤ru bir terminoloji kullan�lmam�ß ol-
makla birlikte �yeni bor ürünlerinin üretiminin gelißti-
rilmesi� ifadesinden kastedilenin bu oldu¤u düßünül-
mektedir. Bu yönde bir araßt�rma Eti Holding/Araßt�r-
ma Kurulußu/�lgili Endüstri Kurulußu ißbirli¤i ile yap�-
labilece¤i gibi bir Enstitünün koordinasyonu ile de ya-
p�labilir.

Bu ürünler, üretimleri yüksek teknoloji gerektiren
ve yine üretimleri yüksek teknoloji gerektiren ürünle-
rin üretiminde hammadde olarak kullan�lan ürünlerdir
ve tüketim miktarlar� da oldukça düßüktür. Genellikle
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üretildikleri ülkelerin kendi iç sanayilerinde kütekilen
ve kayda de¤er miktarda ülkeleraras� ticaretleri yap�l-
mayan ürünlerdir. Bu ürünlerin üretimi konusunda la-
boratuvar baz�nda bir k�s�m çal�ßmalar mevcuttur.
Bunlar�n üretimi konusundaki araßt�rmalar da yurt
içinde kullan�m� olabilecek, ekonomikli¤i olan bir/bir-
kaç ürün seçilerek ve bu ürünleri kullanacak sanayinin
de finansal deste¤i ve kat�l�m� ile yap�lmal�d�r. Yoksa
yurt içinde tüketilmeyecek bu nitelikte bu ürünün üre-
tilmesinin pek bir anlam� yoktur. Dünyada bu ürünleri
üreten ve tüketen birçok kuruluß vard�r. Taslaktan an-
laß�ld�¤� kadar� ile bu ürünler ile ilgili olarak �bu alan-
daki teknolojilerin yurt d�ß�ndan transferi� amaçlan-
maktad�r. Ancak bir araßt�rma enstitüsünün görevi
yurt d�ß�ndan teknoloji transferi olmamal�d�r. Bu ürün-
leri tüketmek üzere yeni yat�r�m alanlar� olußturulacak
ise bu kißi/kuruluß ya da Eti Holding�in de teknoloji
transferi yapmas� pekala mümkündür.

Enstitünün kuruluß amac� ve görevleri; gerek
�Amaç ve Kuruluß� Baßl�kl� 1. Madde gerekse �Ensti-
tünün Görevleri� baßl�kl� 3. Madde çerçevesinde genel
olarak incelendi¤inde Enstitünün bilimsel araßt�rmalar
yapacak bir kuruluß olmaktan ziyade Araßt�rma Proje-
si da¤�tacak veya bor kullanan sanayiler ile bu konuda
araßt�rma yapan üniversiteler ve bilimsel kurulußlara
destek verecek bir koordinasyon birimi olaca¤� izleni-
mi edinilmektedir. Araßt�rma projelerinin uygulamaya
dönüßtürülmesi için yurt d�ß�ndan teknoloji transferi
sa¤lamak, - �teknolojik yeniliklere dönüßtürme� ifare-
sinden kastedilenin bu oldu¤u düßünülmektedir- özel
sektörün çal�ßmalara kat�l�m�n� sa¤lamak, sanayi sek-
törünün Enstitü ile ißbirli¤i yapmas�n� sa¤layacak
programlar gelißtirmek ifadeleri de bu izlenimi do¤ru-
lamaktad�r.

22--EEnnssttiittüünnüünn YYöönneettiimm vvee OOrrggaanniizzaassyyoonn YYaapp��ss��

Tasar�da Enstitünün Yönetim Kurulu, Baßkanl�k ve
üç Koordinatörlük ßeklinde organize edildi¤i görül-
mektedir.

Yönetim Kurulu�nun Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl�¤� taraf�ndan gösterilecek dört aday aras�ndan
seçilecek iki üye, Sanayi ve Ticaret Bakanl�¤�, TÜB�-

TAK��n ba¤l� oldu¤u Devlet Bakanl�¤�, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birli¤i ve YÖK taraf�ndan gösterilecek
ikißer aday aras�ndan seçilecek birer üye ve Enstitü
Baßkan� olmak üzere yedi kißiden olußaca¤� görülmek-
tedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i�nin bir araßt�r-
ma enstitüsünün görev alan� ile ilißkisi pek anlaß�l�r
de¤ildir.

Ülkemizin en önemli maden varl�¤� oldu¤u kabul
edilen Bor ilie ilgili bir araßt�rma enstitüsünün politik
etkilerden uzak tutulmas� gerekmektedir. Oysa Enstitü
Baßkan� ve Yönetim Kurulu�nun tamam� Baßbakan ta-
raf�ndan atanacakt�r.

Enstitünün görevleri bölümünde yeni bor ürünleri-
nin üretimi ve gelißtirilmesi amac� ile araßt�rma yap-
mak, apt�rmak gerekli bilimsel ortam� ve alt yap�y�
sa¤lamak bunun için laboratuarlar kurmak ve kurul-
mas�na destek vermek ifadeleri yer almaktad�r. Ensti-
tünün koordinatörlüklerin alt�nda yer alan kadrosunda
ise 13 uzman ile 2�ßer adet laborant ve teknisyen bu-
lunmaktad�r. E¤er Enstitünün görevi bir koordinasyon
birimi olmak ise bu kadro yeterlidir. Ancak, Enstitü-
nün de bizzat araßt�rma ypmas� beklenecek ise bu ya-
p�lanma pek de do¤ru görülmemektedir. Literatürde
çok fazla bilimsel kaynak bulunmayan bor ürünleri ile
ilgili çal�ßmalar yapmas� düßünülen bir enstitünün ça-
l�ßma program�, üyeleri bu konuda bilgi birikimi ve
deneyime sahip bir bilim kurulunca gerçekleßtirilmeli-
dir.

Türkiye�de 60 y�l� aßk�n bir süredir faaliyet göste-
ren ve son 30 y�ld�r rafine bor ürünleri üretimi konu-
sunda önemli bir ilerleme ve bilgi birikimine sahip
olan Eti Holding A.Þ.�den Yönetim ve Bilim Kurulla-
r�nda üye bulunmas� mutlaka yararl� olacakt�r.

33-- EEnnssttiittüünnüünn GGeelliirrlleerrii vvee BBüüttççeessii

Dünyada bor üretimi konusunda söz sahibi olan ßir-
ketlerin kendi bünyelerinde ve yeterli finansman des-
te¤i olan Ar-Ge birimleri bulunmaktad�r. Bu tür Ar-Ge
çal�ßmalar� zaman zaman da ürünü endüstriyel boyut-
ta üretecek ya da ürünü hammadde olarak tüketecek



KESK ve TMMOB�ye
ba¤l� Jeoloji, Kimya ve
Metalurji Mühendisleri
Odalar�n�n biraraya ge-
lerek haz�rlad�klar� bu
kitap mevcut bor politi-
kalar�n�n bir eleßtirisi
olup, madencili¤e bor
özelinde ulusalc� bir ya-
kalaß�m önermektedir. 

1. Hamur, 
330 Sayfa
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tesisi kurmay� planlayan ßirket ile bor üreticisinin

olußturaca¤� bir yeni ortakl�k/ßirket marifeti ile yap�l-

maktad�r. ÜLkemizde y�llardan beri borla ilgili tek ku-

rum olan Eti Holding�in Ar-Ge çal�ßmalar�na ayr�lan

kaynak ise yok denecek kadar azd�r.

Tasar�da BOREN�in gelirleri, bütçeye bu amaçla

konacak ödenek d�ß�nda bor madenleri ißletmecili¤in-

den kaynaklanan devlet hakk��n�n %15�i ile bor sat�ß

gelirinin %0.2�si olarak Eti Holding�in gelirlerine baz

edilmißtir. Enstitünün ücret karß�l�¤� verece¤i hizmet

gelirlerinin hangi hizmetlerden kaynaklanaca¤�, baß-

ka kurumlara verilmesini koordine edece¤i araßt�rma

projeleri için bu kurumlardan ücret talep edip etmeye-

ce¤i belli de¤ildir. Görüldü¤ü kadar� ile bu gelir kay-

naklar�, özgün araßt�rmalar yapmak ve bunlar� tekno-

lojik yeniliklere dönüßtürmek görevini üstlenen bir

araßt�rma enstitüsünün gerekli ßekilde çal�ßmas� için

yeterli de¤ildir.

44-- SSoonnuuçç

Bor madencili¤i ve bor ürünleri konusunda bugüne

kadar yap�lm�ß olan çeßitli çal�ßmalar�n derlenerek de-

¤erlendirilmesi ve bugün erißilmiß bulunulan üretim

kapasiteleri çerçevesinde uzun vadeli hedeflerin bir

koordinasyon içinde saptanmas� olumlu bir yaklaß�m-

d�r. Bu alanda gelißme kaydedilmesi için ülke içinde

bora dayl� sanayii gelißtirmek üzere çal�ßmalar�n ya-

p�lmas�, ekonomikli¤i olan özel bor ürünlerinin üretil-

mesi için yine bu ürünleri tüketecek sanayi ile ißbirli-

¤i yap�larak bir koordinasyon içinde çal�ßmalar�n yü-

rütülmesi yararl� olacakt�r. Bu konuda aslolan, varolan

bilgi birikimini korumak ve de¤erlendirmek olmal�d�r.

Eti Holding�te ve bu Kurumun bugüne kadar çeßitli

araßt�rma projeleri yapt�rd�¤� Üniversite ve Araßt�rma

Kurulußlar�nda y�llar�n bilgi ve deneyimi bulunmakta-

d�r. Öncelikli olan bu birikimi de¤erlendirmek ve bu

tür çal�ßmalar�n sürdürülece¤i, yetkin ve donan�ml�

elemanlar�n çal�ßabilece¤i uygun ortam� haz�rlayarak

bu çal�ßmalar� desteklemek olmal�d�r.

Bu çal�ßmalar�n mutlaka bir Enstitünün koordi-

nasyonunda yap�mas� düßünülüyor ise Kuruluß ama-

c�, Görev alanlar� ve Organizasyon Yap�s� uzman ki-

ßilerce üzerinde çal�ß�larak bir plan ve program dahi-

linde tesbit edilmeli, acele kararlar vererek ißlevsiz

kurulußlar olußturulmamal�d�r.

May�s 2003

TUB�TAK - YDABÇAÚ
uzmanlar komisyonu tara-
f�ndan haz�rlanan �Berga-
ma-Ovac�k alt�n ißletmesi
raporu�nun eleßtirisinin
yap�ld�¤� bu kitap,
TMMOB Çevre, Jeoloji,
Kimya ve Metalurji Mü-
hendisleri Odas� ortak
yay�n�d�r.

1. Hamur, 196 Sayfa



ÖÖZZEETT

Bu çal�ßmada: bor bileßikleri incelenmekte ve il-
gili bulgulara yer verilmektedir. Bu çal�ßman�n ama-
c�: bor kimyasallar�n�n incelenmesi ve ilgili üretim
teknolojisi gelißtirmeye yönelik araßt�rma-gelißtirme
çal�ßmalar�n�n Türkiye de ele al�nmas�n�n önemini
belirtmektir. Çal�ßman�n içeri¤inde: bor mineralleri
ve bileßikleri, borun özellikleri, rezerv durumlar�, ka-
pasiteleri ile kullan�m alanlar� kapsamaktad�r.

AABBSSTTRRAACCTT

In this study, the boron compounds was investiga-
ted and the connected findings was covered. The pur-
pose of this study was to investigate the boron chemi-
cals and to emphasize the importance of the boron
compounds production technology to be developed in
Turkey. The content of this study covers the bor mine-
rals, the boron compouns, the boron properties, the bo-
ron reservations, the production capacities and the
usage fields.

11.. GG��RR��ÞÞ
Bor mineralleri, bünyelerinde de¤ißik oranlarda bor

oksit (B2O3) içeren mineraller olup, ülkemizde yay-

g�n olarak bulunan bor mineralleri: tinkal, kolemanit
ve üleksittir. Toz deterjan sanayiinde aktif oksijen ta-
ß�y�c�s� olarak kullan�lan sodyum perborat d�ß�nda, bor
ürünlerinin nihai kullan�m�nda as�l ißlev bünyelerdeki
B2O3 içeri¤i oldu¤u için, çeßitli bor ürünlerinin birbir-
lerini ikame özelli¤i mevcuttur.

Bor mineralleri, ülkemiz aç�s�ndan büyük stratejik
öneme sahip bi do¤al kaynak olmaktad�r. Bor mineral-
lei; hammadde, yar� mamul ve mamul madde olarak
cam, porselen, seramik, tekstil, deterjan, a¤artma, ta-
r�m, refrakter, metalurji, nükleer yak�t teknolojisi ve
yanmay� geciktirici malzeme gibi çok farkl� sektörler-
de kullan�lmaktad�r.

Bor ürünlerinin tüketimi ve yeni kullan�m alanlar�
günden güne artmaktad�r. Ayr�ca. Borun yak�n gele-
cekte enerji tüketimi kayna¤� olarak kullan�labilme
olas�l�¤� bor bileßiklerinin önemini artt�rmaktad�r. Bi-
linen Dünya Bor Rezervlerinin %70�den fazlas�n�n
Türkiye�de olmas�, bu mineralin önemini Türkiye aç�-
s�ndan daha da artt�rmaktad�r.

22.. GGEENNEELL BB��LLGG��LLEERR
22..11.. BBOORRUUNN ÖÖZZEELLLL��KKLLEERR��

Bor elementi do¤ada serbest olarak bulunmamak-
tad�r. Yapay bor ise amorf ve kristal yap�s�nda olmak
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BOR B�LEÞ�KLER� Güner SSÜMER
Anadolu Üniversitesi, ESK�ÞEH�R

TABLO 11:  BBOR MM�NERALLER� VVE BB�LEÞ�KLER�
M�NERAL K�MYASAL B2O3 (%) H2O ((%) BULUNDUÚU YYERLER

FORMÜL

Tinkal Na2B4O710H2O 36,5 47,2 Türkiye, Arjantin, ABD.

Kernit Na2B4O74H2O 51,0 26,4 Arjantin, ABD.

Kolemanit Ca2B4O115H2O 50,8 21,9 Türkiye, Mesika, ABD.

Üleksit NaCaB5O98H2O 43,0 35,6 Türkiye, ABD.

Proberrit NaCaB5O95H2O 49,6 25,6 ABD.

Szaybelit MgBO2(OH) 41,4 10,7 Kazakistan, Çin.

Datolit Ca2B4Si2O122H2O 26,7 5,6 Rusya, Kazakistan.

Sasolit H3BO3 56,3 43,7 �talya.

Göl sular� Sili, Bolivya, ABD.



üzere iki ßekilde elde edilmektedir. Amorf bor, siyah
veya kahverengi toz ßeklinde, kristal bor ise siyah, sert
ve k�r�lgand�r. Üç de¤erli bor, iyonik yar�çap�n�n dört
de¤erli silisten daha küçük olmas� nedeniyle, magma-
n�n ilk kristalleßmesi s�ras�nda olußan minerallerin
kristal kafeslerinde yer alamaz. Turnalin, danburit, du-
mortiyerit gibi boroksilikatlar, granit pegmatitler için-
de ve granit dokular�ndan olußan pnömatolitik cevhe-
lerde bulunmaktad�r.

Volkanik gazlar içinde ve s�cak kaynar sular�nda
bor miktar�n�n yüksek oldu¤u, hatta baz� yerlerde eko-
nomik derißmelere ulaßt�¤� bilinmektedir. Türkiye�de
ve Amerika�daki bor yataklar�n�n bulundu¤u bölgeler-
deki s�cak kaynak sular�nda bor miktar� 100 ppm üze-
rindedir. Araßt�r�c�lar�n ço¤u, borun kayna¤�n� ma¤-
maya ba¤lamaktad�r. Buna karß�l�k Goldschidt, sedi-
menter kayslar�n, ma¤matiklerden daha çok bor içer-
di¤ine de¤inmektedir.

Borun çeßitli kayaçlardaki da¤�l�m�na bak�ld�¤�nda,
denizel tortulardaki bor içeri¤inin ma¤matik kayaçlar-
dakinden daha fazla oldu¤u görülmektedir. Denizsel

tortular�n deniz suyundan ald�klar� bor miktarlar�, de-
nize karalardan taß�nandan daha fazla olmaktad�r.

Borun kimyasal özelliklerine gelince; bor havada
100° C�de yavaßça okside olmakta ve yüksek s�caklk-
larda yeßil alev vererek yanmaktad�r. Su ile yar�m re-
aksiyonu;

3H2O + B = H3BO3 + 3H+ + 3e�

olmaktad�r. Bor elementi asit içinde kolayca çözünmek-
tedir.

Bor oksijenle kolayca birleßerek B2O3 olußtur-
maktad�r. Ayr�ca bileßikleri aras�nda tetraborik asit
H2B4O7, Boraks Na2B4O710H2O, Sodyum Borat
Tuzu NaBO34H2O, Magnezyum ve Aluminyum Bo-
rid, Bor Malojen bileßimleri (Bor Florür, Bor Klorür,
Bor Bromür, Bor �yodür gibi) bulunmaktad�r.

22..22.. KKUULLLLAANNIIMM AALLAANNLLAARRII

Ülkemiz aç�s�ndan büyük stratejik öneme sahip bir
do¤al kaynak olan bor minerallerinin, hammadde, ya-
r� mamul ve mamul madde olarak, cam, porselen, se-
ramik, tekstil, deterjan, a¤artma, tar�m, refrakter, me-
talurji, yanmay� geciktirici malzeme, nükleer tak�t tek-
nolojisi gibi çok farkl� sektörlerde 250 çeßit bor ürün-
leri sanayiinin pek çok alan�nda kullan�lmaktad�r.

22..33.. RREEZZEERRVV DDUURRUUMMUU

Dünya bor rezervlerinin %63�ü Eti Holding bünye-
sinde bulunmakta olup, dünyadaki en büyük üretici
durumundaki ABD�de yerleßik US-Borax��n kontrolü

alt�ndaki bor rezervleri ise, Dünya rezervlerinin
%10�u seviyelerindedir.

22..44.. KKAAPPAASS��TTEE

ET� HOLD�NG Toplam 1,800 ton/y�l ham bor, 557
bin ton/y�l rafine bor kurulu üretim kapasitesine sahip
olup, ET� HOLD�NG, benimsedi¤i ham bor yerine ra-
fine bor üretimi stratejisi çerçevesinde, rafine bor üre-
tim kapasitesini önce 800 bin ton/y�l, sonrada 1,200
bin ton/y�l seviyelerine yükseltmeyi planlamaktad�r.
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TABLO 22: NN�HA� KKULLANIM BBAZINDA BBOR TTÜKET�M� ((Bin TTon -- BB2O3)

Kuzey Bat� AAvrupa Di¤er Toplam Pay %%
Amerika Miktar

Fiberglas 168 97 37 302 20

Deterjan 21 242 17 280 19

Borosilikat Cam 51 55 73 179 12

Seramik 13 69 80 162 11

Tekstil-Tip Fiberglas 67 7 87 161 11

Tar�m 17 14 27 58 4

Di¤er 84 208 77 369 24

Toplam 421 692 398 1511 100
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TABLO 33: DDÜNYA BBOR RREZERVER� ((Bin TTon -- BB2O3)

Ülke Görünür EEkonomikMuhtemel MMümkünToplam Toplam Üretim
Rezerv BBin TTonReverv BBin TTon RezervRezervdeki PPay% 1994 YY�l�

Türkiye 375,000 269.000 644,000 63,1 1059

ABD 45,000 60,000 105,000 10,3 1140

Rusya 28,000 112,000 140,000 13,7 160

Çin 27,000 9,000 36,000 3,5 27

Þili 8,000 33,000 41,000 4,0 130

Bolivya 4,000 15,000 19,000 1,9 15

Peru 4,000 18,000 22,000 2,2 15

Arjantin 2,000 7,000 9,000 0,9 250

S�rbistan 3,000 0 3,00 0,3 -

�ran 1,000 1,000 2,000 0,2 -

Toplam 497,000 524,000 1,021,000 100,0 2796

TABLO 44: EET� HHOLD�NG BBOR RREZERVLER�

Üretim YYeri Cehver Rezerv Tenör %%B2O3 Kapasite Üretim
Milyon TTon (Ton/Y�l) (Ton/Y�l)

K�rka Bor �ßl. Tinkal 605,5 25,8 200,000 558

Bigadiç Bor �ßl. Üleksit 49,2 29,1 200,000 200

Kolemanit 576,4 29,4 200,000 90

Emet Bor �ßl. Kolemanit 835,6 27,5-28,5 500,000 300

Kestelek Bor �ßl. Kolemanit 7,7 25,0-33,2 100,000 60

Toplam 2,074,4 1,200,000 1208

TABLO 55: EET� HHOLD�NG KKURULU ÜÜRET�M KKAPAS�TELER� BBin TTon/Y�l

�ßletme Ürün Ham BBor Rafine BBor

K�rka Bor �ßletmesi Tinkal Konsantre 800
Boraks Pentahidrat 320
Boraks Dekahidrat 17
Susuz Boraks 60

Bigadiç Bor �ßletmesi Konsantre Kolemanit 200
Konsantre Üleksit 300

Emet Bor �ßletmesi Konsantre Kolemanit 500

Kestelek Bor �ßletmesi Konsantre Kolemanit 100

Band�rma Bor ve Asit Boraks Deka-Penta 55

Fab. �ßl. Borik Asit 85
Sodyum Perborat 20

Toplam 1,800 557
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Sodyum
Borat
Cevherleri

Rafine veya
Konsantre
Boraksdekahidrat
Ve
Borakspentahidrat

Yap�ßt�r�c�lar
Temizlik Maddeleri
Harbisitler
Foto¤rafç�l�k
Tekstil Y�kama

Gübre Yanma
Önleyiciler

Temizleyici Ve
Beyazlat�c�lar
Dezanfektanlar
Tekstil Boylar� Ve
Beyazlatma

Yap�ßt�r�c�lar
Çimento Korazyon
Önleyici Kozmetik
Ve �laç Elektrik
Yal�tkan�
Elektrolatik Ar�tma
Gübreleme Cam
Yünü Herbisitler
�nsektisitler
Dericilik
Foto¤rafç�l�k Teka
Boyalar� Yün
Koruyucu Parafin
Amülgatörü

Göl
Sular�

Sodyum
Metaborat

Sodyum
Metaborat

Sodyum
Metaborat

Susuz
boraks

Cam Gübreler Cam
Yönü Metalarj�
Curuf
Emaye, Frit, S�r

Susuz
Boraksit

Kozmatikler

Nüklüer

Uygulamalarla

Naylon

Foto¤rafç�l�k

Tekstil �ßleri

Kalsiyum
Borat
Cevherleri

Borik
Asit

Borlu Alaß�mlar
Tekstil Cam Elyaf�

Selülozik
Yal�tkanl�k Cam
Elyaf Yal�tkanl�k
Melalurji
Nüklüeer

Sodyum
Kalsiyum
Borat
Cevherleri

Kaynak: DPT, Bor Madenleri, Ö.�.K. Raporu (4)
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BB��YYOOMMÜÜHHEENNDD��SSLL��KK EEÚÚ��TT��MM��
Son y�llarda sürekli gündemde olan ve 21. yüzy�l için

stratejik teknolojiler olarak adland�r�lan iki BT (Bilißim
Teknolojisi ve Biyoteknoloji) den birisi biz Kimya Mü-
hendislerini çok yak�ndan ilgilendirmektedir.

Biyoteknoloji; OECD taraf�ndan �Canl�lar (do¤al veya
modifiye) ve/veya onlardan elde edilen biyolojik arac�lar
yard�m�yla ürün ve hizmetlerin üretildi¤i süreçlere (pro-
seslere) bilim ve mühendislik ilkelerinin uygulanmas�d�r.�
ifadesiyle tan�mlanm�ßt�r. Her teknolojide oldu¤u gibi bi-
limsel taraf� ile laboratuvarlarda yeni teknolojiler üretilir,
mühendislik taraf� ile ekonomik ve büyük ölçekte üretime
yönelik gelißtirmeler yap�l�r. Mühendislik, genel anlm� ile
matemmatik, fizik ve kimyan�n temel ilkelerini kullana-
rak; baz� sistemlerin gelißtirilmesi ve hizmetler verilmesi
yolu ile, tooplumun yaßam kalitesini yükseltmek için ya-
p�lan çal�ßmalar�n tümüdür. Bu ba¤lamda BBiiyyoommüühheennddiiss--
lliikk, mühendislik prensiplerinin biyolojiyi de içerecek ße-
kilde uyguland�¤� sistemlerin dayand�¤� bilim dal�d�r.

Biyoteknolojinin tarihi, insanl�k tarihi kadar eskidir.
Binlerce y�l önce insanlar g�da maddelerini muhafaza
edebilmek için sütü yo¤urda ve peynire, sebzeleri turßu-
ya çevirmißler; bira, ßarap ve ekmek üretmißlerdir. 20.
yüzy�lda biyoteknolojinin kullan�m� I. Dünya Savaß� s�-
ras�nda �ngiliz ve Almanlar�n patlay�c� madde elde et-
mek için aseton ve butanol fermentasyonundan yararlan-
malar�na kadar gider. II. Dünya Savaß� s�ras�nda biyo-
teknoloji, yaral�lar�n tedavisinde kullan�lan penisilin ve
benzeri antibiyotiklerin büyük ölçektee üretiminin baßla-
mas� ile önem kazanm�ßt�r. 1950�li y�llarda hayvan ve
bitki hücrelerinden ekstraksiyonla çeßitli kimyasallar�n,
aß�, serum, vitaminler ve hormonlar�n da üretimi baßla-
m�ßt�r. 1953 y�l�nda Watson ve Crick taraf�ndan DNA
molekülünün yap�s�n� belirlenmesi, biyoteknolojide
önemli bir dönüm noktas� olmuß ve moleküler biyoloji
alan�nda yap�lan çal�ßmalarla 1973 y�l�nda ilk gen trans-
feri gerçekleßtirilmißtir. 1976 y�l�nda ABD Genentech
firmas� rekombinant DNA tekni¤i ile insan pankreas
hücresinden bakteri (E.Coli) hücresine gen transferini
gerçekleßtirip insan insülini üretimi konusunda çal�ßma-
lar baßlatm�ß ve 1980�li y�llar�n baß�nda Humulin ticari
ismi ile piyasaya ç�karm�ßlard�r. Son yirmi y�ld�r genetik

çal�ßmalar�n�n da h�zlanmas�yla t�bbi biyoteknoloji, hay-
van ve bitki biyoteknolojileri ile çevre biyoteknolojisi
alan�nda çok h�zl� çelißmeler olmaktad�r.

Biyoteknolojinin h�zl� gelißimi laboratuvar çal�ßma-
lar�yla sa¤layan biyologlar, mikrobiyologlar, genetikçi-
ler ve biyokimyagerlerle birlikte çal�ß�p onlar�n termino-
lojsinden anlayacak multidisipliner bir e¤itim görmüß
mühendisler ise laboratuvar çal�ßmalar�n� endüstriyel
boyuta taß�yabilecekleerdir. Biyoteknolojinin mühendis-
leri ise biyoproses esasl� Kimya Mühendisli¤i temel e¤-
timi ile biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyo-
kimya ve polimer kimyas� temel e¤itimllerini de tamam-
lam�ß BBiiyyoommüühheennddiisslleerr olacakt�r.

Biyoteknoloji üç temel grupta s�n�fland�r�lmaktad�r:
11.. SSaa¤¤ll��kk BBiiyyootteekknnoolloojjiissii
- �nsan ve hayvan sa¤l�¤� ile ilgili antibiyotikler, aß�l-

lar vitaminler, hormonlar vb. fermentasyonla üretilmesi,
- �laç sanayiinde kullan�labilecek bitkilerden hücre

kültürü yöntemleriyle aktif maddeler üretilmesi,
- Sentetik peptidler ve rekombinant ürünler kullanarak

aß� ve biyolojik maddeler ile tan� kitlerinin üretilmesi,
- Tan� ve tedavide kullan�lacak monoklonal antikor-

lar ve yeni proteinlerin üretilmesi,
- Sentetik promerler, proteinler ve hücre sistemleri

kullan�larak çeßitli testlerde deney hayvan� yerine kulla-
n�lmak üzere veya tedavide kullan�lacak yapay organlar�n
(karaci¤er, pankreas vb.) ve implantlar�n gelißtirilmesi,

- Redoks eenzimleri ile gerçekleßtirilen elektroenzi-
matik sentezleri kullanan biyosensörlerle fizyolojik
olaylar�n ölçümü, analizi ve kontrol edilmesi,

- Biyoreoloji ile kan dolaß�m� ve hastal�klar�n model-
lenmesi, hücrelerle ve dokularla olumlu ve uyumlu etki-
leßim kurabilen sentetik biyomateryallerin gelißtirilmesi,

- Biyolojik olarak bozulabilir, biyouyumlu polimer-
ler kullan�m� ile kontrollü ilaç sal�n�m� ve difüzyonunun
gelißtirilmesi.

22.. EEnnddüüssttrriiyyeell BBiiyyootteekknnoolloojjii
- Fermentasyonla yo¤urt, sirke,  turßu, ekmek maya-

s�, bira ve ßarap üretilmesi,
- Sanayide kullan�lan organik asitler (asetik, sitrik,

laktik, glutamik asit, vb), çözgenler (etanol, butanol, ase-
ton vb) ve vitaminlerin fermentasyonla üretilmesi,

B�YOTEKNOLOJ� KEND�
MÜHEND�S�N� ARIYOR!

EErrddiinnçç ��KK��ZZOOÚÚLLUU,, FFaazziilleett VVaarrddaarr SSUUKKAANN
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü
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- Protein açl�¤�na karß� fermentasyonla yüksek prote-
in içerikli tek gücre proteini veya alg (yosun) üretilmesi,

- Do¤ada biyolojik olarak parçalanabilen ambalaj
malzemelerinin üretilmesi,

- G�da ve içecek sektöründe yapay tatland�r�c�lar ye-
rine m�s�r nißastas�ndan enzimatik hidrolizle yüksek
fruktoz ßurubu üretilmesi,

- Tar�mda kurakl�k, tuzlanma gibi olumsuz koßullar
ile hastal�klara dirençli ve ürün verimlili¤i yüksek gene-
tik modifiye bitkiler ile tohumlar�n�n üretilmesi,

- Organik ve ekolojik tar�mda do¤al biyolojik savaß
ajanlar� ile gübre amaçl� havadaki azotu topra¤a sabitle-
yen mikroorganizmalar�n üretilmesi.

33..  ÇÇeevvrree BBiiyyootteekknnoolloojjiissii
- Evsel ve endüstriyel at�k sular�n ar�t�lmas� için yeni

biyoreaktör sistemlerinin gelißtirilmesi,
- Topra¤�n ve suyun petrol ürünleri, ya¤lar veya baß-

ka çevre aç�s�ndan zararl� (ekotoksik) kimyasallar ile kir-
lenmesi durumunda kullan�lacak yöntemlerin (bioaug-
mentation ve bioremediation) gelißtirilmesi,

- Toksik ve ekotoksik kimyasallar için modifiye
mikroorganizmalar, enzimler, algler veya baz� su bitki-
lerinin kullan�m�yla ar�tma sistemlerinin gelißtirilmesi, 

- Tar�msal/hayvansal at�k/at�klar�n (biyokütle) enerji
üretimi (biyogaz, etanol, hidrojen) amaçl� kullan�lmas�,

- At�k ya¤lar�n veya ya¤ verimlili¤i yüksek bitkilerin
kullan�lmas�yla biyodizel üretilmesi,

- Toksik ve ekotoksik kimyasallar�n çok küçük kon-
santrasyonlarda (ppb) dahi saptanabilmesini sa¤layacak
biyosensörlerin gelißtirilmesi,

- Madenlerin zenginleßtirilmesinde çevreye zararl� kim-
yasal süreçler yerine biyokimyasal süreçlerin kullan�lmas�,

Biyomühendislik e¤itimi; ziraat, g�da ve çevre mü-
hendislikleri gibi multidisipliner bir lisans e¤itimi olma-
l�d�r. Biyomühendislik e¤itiminin amac�, bu dal� destek-
leyen bilim dallar�nda (kimya mühendisli¤i, biyoloji,
mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve biyokimya) çok iyi
temel bilgilere sahip, disiplinler aras� iletißim sorunlar�n�
aßm�ß, bilimsel yöntem ve ilkelerdeki son gelißmeleri iz-
leyebilen kißiler yetißtirmektir.

Kimya Mühendisli¤i e¤itiminde amaçlanan kimyasal
süreçler ile endüstriyel uygulamalar�nda kullan�lan reak-
törler ve birim ißlem ekipmanlar�n�n tasar�m� ile ißletil-
mesine yönelik temel bilgilerin verilmesidir. Biyomü-
hendislik e¤itiminde amaçlanan da biyokimyasal süreç-
ler (enzimatik, mikrobiyal veya bitki/hayvan hücre kül-
türleri kullanarak) ile endüstriyel uygulamalar�nda kulla-
n�lan biyoreaktörler ve birim ißlem ekipmanlar�n�n tasa-
r�m� ile ißletilmesine ve canl� sistemlerle uyumlu, çevre
dostu yeni malzemelerin gelißtirilmesine ve üretimine

yönelik temel bilgilerin verilmesidir.
Kimya Mühendisleri uygulad�klar� kimyasal süreç-

lerde, kimyasal yap�s� belirli hammaddeler kullanarak
bilinen kimyasal reaksiyon denklemleri ile belirli kimya-
sal ürünlerin üretimini gerçekleßtirirler. Biyokimyasal
süreçlerde kullan�lan hammaddeler ise genellikle kimya-
sal yap�s� belirli olmayan biyolojik kökenli maddelerdir.
Hücrelerin yürüttü¤ü biyokimyasal reaksiyonlar da kim-
yasal reaksiyonlar gibi net denklemlerle yaz�lamaz ve
kimyasal reaksiyonlara göre çok yavaßt�rlar. Sonuçta
üretilen üründe çok karmaß�k bir ortamda çok seyreltik
olarak elde edilir. Dolay�s�yla, ay�rma ve saflaßt�rma iß-
lemleri de kimyasal süreçlerden farkl� olmaktad�r.

Biyomühendislik lisans e¤itimine ilk kez ABD de
1947 y�l�nda Wisconsin Üniversitesinde Biyokimya
Mühendisli¤i lisans e¤itimiile baßlanm�ßt�r. Avrupa�da
ilk Biyokimya Mühendisli¤i lisans e¤itimi ise 1973 te
University College London�da baßlam�ßt�r. Ülkemizde
Biyokimya Mühendisli¤i dal�nda ilk e¤itim 1978 y�l�nda
Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi Biyokimya ve Mü-
hendisli¤i Bölümünde Yüksek Lisans e¤itimi olarak
baßlad�. 1983�de YÖK kurulmas�ndan sonra bölüm ka-
pat�lm�ßt�r. 1989 y�l�nda ODTÜ�de, 1991 y�l�nda EGE
Üniversitesi�nde Fen Bilimleri Enstitülerine ba¤l� Biyo-
teknoloji Ana Bilim Dal� aç�lm�ßt�r. Ayr�ca pekçok Üni-
versitemizin Fen Fakülteleri Biyoloji Bölümlerinde Bi-
yoteknoloji ABD�leri vard�r. Moleküler Biyoloji ve Ge-
netik alan�nda lisans e¤itimi ODTÜ, �TÜ, Y�ld�z Teknik,
Bo¤aziçi, Bilkent, Fatih ve Sabanc� Üniversitelerinde
verilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendis-
li¤i Bölümünde 1988 y�l�ndan beri faaliyet gösteren Fen
Bilimleri Enstitüsüne ba¤l� Biyomühendislik Ana Bilim
Dal� bulunmaktad�r. Biyomühendislik lisans e¤itimine
ilk kez Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 2000
y�l�nda baßlanm�ßt�r. Sabanc� Üniversitesi Mühendislik
ve Do¤a Bilimleri fakültesine ba¤l� Biyoloji Bilimleri ve
Biyomühendislik Bölümünde de biyoloji boyutu a¤�rl�k-
l� lisans e¤itimi yürütülmektedir. Bu y�l Koç Üniversite-
si yeni kurulan Kimya ve Biyoloji Mühendisli¤i Bölü-
münde Biyomühendislik lisans e¤itimine baßlayacakt�r.
Ülkemizin ilk BB��YYOOMMÜÜHHEENNDD��SS�leri de 2004 y�l�nda
biyoteknoloji sektöründe görev alacaklard�r.

Do¤al kaynaklar ve do¤al yenilenebilir hammadde
kaynaklar� bak�m�ndan çok zengin olan ülkemiz için Bi-
yoteknoloji sektörü hale yeteri kadar önemsenmemiß fa-
kat çok büyük bir potansiyele sahip bir sektördür. Ege
Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü mezunlar�n�n al-
makta olduklar� e¤itim ve formasyon ile, Biyoteknoloji
sektörüne, verecekleri yetißmiß insan gücü deste¤i ile ye-
ni bir ivme kazand�racaklar� inanc�nday�z.
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Tehlikeli at�k madde nedir? Özellikle Ülkemiz gi-
bi sanayileßme ve teknolojik gelißme süreçlerini he-
nüz tamamlayamam�ß ülkelerde tehlikeli at�k sözcük-
leri sadece yönetmelikte verilen tan�mlar d�ß�nda da-
ha baßka anlamlar ifade etmekte midir?

Tehlikeli at�k ile tehlikeli maddeleri birbirinden
ay�rt edebilmek için yönetmeliklerde, at�¤� üründen
ay�ran kriterler verilmißtir. Ancak sanayide, bir üre-
tim prosesi sonucunda üretilmek istenen esas ürünün
yan� s�ra ortaya ç�kan yan ürün veya at�k,  o üretim
süreci için tehlikeli at�k olarak kabul edilmesine kar-
ß�n, baßka bir üretim süreci için ham madde olarak
kullan�labilmektedir. Bu durum zaman zaman tehli-
keli madde ile tehlikeli at�k madde kavramlar�nda ka-
r�ß�kl�klara neden olabilmektedir. Bazen bu kar�ß�kl�k
bilinçli olarak, ç�kar u¤runa yarat�lmaktad�r. Örne¤in
gelißmiß ülkelerdeki yo¤un sanayileßme sonucu orta-
ya ç�kan tehlikeli at�klar, bu ülkelerdeki gelißmißlik
düzeyine ba¤l� olarak gelißen çevre bilinci ve s�k�
çevre denetimleri sonucu getirilen ciddi yapt�r�mlar-
dan kurtulmak amac�yla, henüz gelißimini tamamla-
yamam�ß ve geri kalm�ß ülkelere gönderilmektedir.
Bu gönderiliß çeßitli ßekillerde olabilmektedir. Örne-
¤in tehlikeli at�k madde, gönderilece¤i ülkede ham
madde olarak kullan�lacakm�ß gibi gösterilerek yasal
aç�dan normal ticari bir ißlem gibi gösterilerek gön-
derilebildi¤i gibi, Karadeniz sahillerimizde bulunan
ve kimin taraf�ndan b�rak�ld�¤� bir türlü keßfedileme-
yen variller gibi tamamen yasa d�ß� yollardan, veya
ülkemizdeki ißsizlik sorunu da sömürülerek içinde
asbest bulunan gemilerin ülkemizde sökülmesi gibi
toplumdan da destek bulan yollardan gönderilebil-
mektedir.

Tehlikeli at�klar�n ortaya ç�kmas� ve çevreyi
olumsuz yönde etkilemeye baßlamas� gelißmiß ülke-
lerde bu at�klardan kurtulma yollar�n� arama iste¤inin

ortaya ç�kmas�na neden olmußtur. Böylece,  at�klar�n
üretildi¤i ülkelerden yasa d�ß� veya yasal(!) yollar-
dan, baßka ülkelere taß�nmas�, okyanuslara veya de-
nizlere boßalt�lmas� gibi s�n�rlar aß�r� bir tehlikeli at�k
trafi¤i  baßlam�ßt�r. Bu s�n�rlar aß�r� trafik oldukça
uzun bir süredir sürmektedir. Özellikle gelißmiß Av-
rupa ülkelerinden Afrika ülkelerine do¤ru yo¤un bir
tehlikeli at�k madde taß�nmas� oldukça önemli boyut-
lara ulaßm�ßt�r. Bu taß�n�m sadece at�k maddeleri de-
¤il, gelißmiß ülkelerde yap�lan araßt�rmalar sonucun-
da çevreye zarar veren, ekolojik dengeleri bozdu¤u
saptanan ve bu nedenle kullan�lmas� yasaklanan, ta-
r�m ilaçlar� baßta olmak üzere, bir çok tehlikeli mad-
deyi de kapsam�ßt�r.

Tehlikeli maddelerin ve at�klar�n�n, çevreye ve
canl�lara yapt�¤� olumsuz etkilerin yap�lan araßt�rma-
larla ortaya ç�kmas� ve bu etkilerinin günümüz dün-
yas�nda gelißen iletißim teknolojileri sayesinde tüm
dünyada duyulmas�, bunlara ba¤l� olarak gelißen çev-
re bilinci geri kalm�ß ülkelere do¤ru sürdürülmekte
olan bu etik d�ß� tehlikeli madde veya tehlikeli at�k
madde trafi¤inin  durdurulmas� gerekti¤i yönünde
toplumsal bask� yaratmaktad�r. Bu bask�lar sonucun-
da konuyla ilgili olarak  Uluslararas� bir çok antlaß-
ma yap�lm�ßt�r. Ayr�ca ülkeler kendi içlerinde de ya-
sal düzenlemeler yapmak zorunda kalm�ßlard�r.

Konuyla ilgili olarak yap�lan uluslar aras� düzen-
lemelere örnek olarak "Tehlikeli At�klar�n S�n�rlar
Ötesi Taß�n�m�n�n ve Bertaraf�n�n Kontrolü"  ad�n�
taß�yan ve 1989 y�l�nda imzalanan Basel Konvansi-
yonu verilebilir. Konvansiyon 5 May�s 1992 y�l�nda
yürürlü¤e girmiß, Türkiye ise konvansiyona 28 Ara-
l�k 1993 y�l�nda kat�lm�ßt�r. Konvansiyonun düzenle-
me getirdi¤i ana konular aßa¤�da özetlenmißtir:

� Tehlikeli at�klar�n s�n�rlar aß�r� taß�n�m�n�n s�n�r-
land�r�lmas�

TEHL�KEL� ATIKLARIN
KONTROLÜ 

ZZaaffeerr EErrggüünn KKÜÜRRÜÜMM
KMO �stanbul Þubesi - E¤itmen
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� At�k üretiminin azalt�lmas�n�n teßvik edilmesi

� At�k ar�t�m veya yok etme tesislerinin teßvik
edilmesi

� At�klar�n s�n�rlar ötesi taß�nmas� ile ilgili olarak,
at�¤� ihraç eden, imha eden, at�¤� ithal eden veya
transit geçißi temin eden ülkeler dahil olmak üzere il-
gili devletlere gerekli bilgilerin verilmesini sa¤lamak

� S�n�r aß�r� taß�mada, ambalajlama, etiketleme, ta-
ß�ma araçlar�n�n düzenlenmesi ve taß�n�m için yetki-
lendirilmenin kurumsallaßmas�

� Yasad�ß� taß�n�m�n, at�¤� toplayan, ihraç eden, it-
hal eden ve imha eden dahil, cezaland�r�lmas� için
yasal düzenlemelerin uygulamaya konulmas�

� Sorumlular�n belirlenmesi ve tazminat ödenme-
si gibi konularda yol göstermesi

Tan�m olarak tehlikeli at�k kapsam�na girmeyen
ancak çevreye verdi¤i zararlardan dolay� kullan�lma-
s� yasak olan baz� tehlikeli maddelerin kontrolü ile il-
gili olarak 1989 y�l�nda Lome Konvansiyonu imza-
lanm�ßt�r. Konvansiyonun ana amac�, pestisit ve baz�
kimyasallar�n üretiminden yok edilinceye kadar ge-
çen süreçte yap�lmas� gereken ißlemler ve al�nmas�
gereken önlemlerle ilgili olarak Afrika ülkeleri ile
Avrupa ülkeleri aras�nda teknik yard�m ve ißbirli¤ini
sa¤lamakt�r. Uluslar aras� düzenlemelere örnek ola-
rak verilebilecek bir di¤er düzenleme, özellikle Afri-
ka ülkelerine yap�lmakta olan tehlikeli at�k madde ih-
rac�n� yasaklamak amac�yla 1991 y�l�nda imzalanan
Bamako Konvansiyonu�dur.

Konu ile ilgili olarak ba¤lay�c� olmayan ancak
uyulmas� veya izlenmesi istenen bir çok uluslar aras�
düzenlemeler de vard�r. Örnek olarak 1987 ve 1989
y�llar�nda yay�nlanan "Birleßmiß Milletler Çevre
Program� (UNEP) Uluslar aras� Ticarette Kimyasal-
lar�n Bilgi De¤ißimi Londra �lkeleri", UNEP/FAO iß-
birli¤i ile haz�rlanm�ß olan 1998 y�l�nda imzalanan
Rotterdam konvansiyonu verilebilir. Baz� kimyasal
maddelerin ve tar�m ilaçlar�n�n uluslar aras� ticaretin-
de "ön bildirimli kabul yöntemi" ilkesini getiren Rot-
terdam konvansiyonu, belirlenmiß olan 27 kimyasal
madde ve kimyasal madde gurubu için ihracat yap�l-

madan önce ihracat�n yap�laca¤� ülkenin yetkilendi-
rilmiß odak noktas�na baßvurulmas�n� ve ihracat için
izin al�nmas�n� istemektedir. Ülkemizde odak nokta-
lar� olarak pestisit gibi tar�m ilaçlar� için Sa¤l�k Ba-
kanl�¤�, endüstriyel kimyasallar için ise Çevre Ba-
kanl�¤� seçilmißtir.

Tehlikeli at�klar�n kontrolü ile ilgili olarak ülke-
mizde 27 A¤ustos 1995 gün ve 22387 Say�l� Resmi
Gazetede "Tehlikeli At�klar�n Kontrolü Yönetmeli¤i"
yay�mlanm�ßt�r.  27 A¤ustos 1995 gün ve 22387 Sa-
y�l� Resmi Gazetede "Tehlikeli At�klar�n Kontrolü
Yönetmeli¤i" yay�mlanm�ßt�r. Yönetmeli¤in yay�m-
lanmas�n�n yasal dayanaklar�n�n belirtildi¤i  3. Mad-
desinde, bu yönetmeli¤in 9.8.1983 tarih ve 2872 sa-
y�l� Çevre Kanununun 8,11 ve 12. maddeleri ile
15.5.1994 tarih ve 21935 say�l� Resmi Gazetede ya-
y�mlanan Basel Sözleßmesinin 3 üncü maddesine da-
yan�larak yay�mland�¤� belirtilmißtir. Yönetmeli¤in
1995 y�l�nda yay�m�ndan sonra 1996, 1997, 1999 ve
son olarak 2001 y�llar�nda baz� maddelerinde de¤i-
ßiklikler yap�lm�ßsa da, ana yap�s� ve mant�¤� korun-
mußtur.

Tehlikeli At�klar�n Kontrolü Yönetmeli¤i asl�nda,
ismi 20.04.2001 Tarihinde "Tehlikeli Maddeler Yö-
netmeli¤i" olarak de¤ißtirilen ve daha önce
11.07.1993 tarihinde yay�mlanm�ß olan "Zararl�
Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeli-
¤i"nin gerekli olan bir devam� ßeklindedir. Söz konu-
su iki yönetmeli¤in birlikte ele al�nmal� ve de¤erlen-
dirilmelidir. Zaten iki yönetmelikte bir çok konuda
benzerlikler de vard�r.

Söz konusu Yönetmelik dokuz bölümden oluß-
mußtur.  Her bölümde kaç maddenin yer ald�¤� ve
kapsad�¤� konular aßa¤�da özetlenmißtir.

BBiirriinnccii BBööllüümm:: Maddede yönetmeli¤in amac�,
kapsam�, yasal dayana¤�, Yönetmelikte geçen tan�m-
lar ve at�klar�n yönetimde izlenecek temel ilkeler an-
lat�lmaktad�r.

Yönetmeli¤in amac�, 1. Maddede aßa¤�daki ßekil-
de belirtilmißtir:

"Bu Yönetmeli¤in amac�, tehlikeli at�klar�n, üreti-
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minden nihai bertaraf�na kadar;

a) �nsan sa¤l�¤�na ve çevreye zarar verecek ßekil-
de do¤rudan veya dolayl� biçimde al�c� ortama veril-
mesinin önlenmesine,

b) Üretiminin ve taß�nmas�n�n kontrolünün sa¤-
lanmas�na,

c) �thalinin yasaklanmas�na ve ihracat�n�n kontro-
lüne,

d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartla-
r�n sa¤lanmas�na,

e) Üretiminin kayna¤�nda en aza indirilmesine,

f) Üretiminin kaç�n�lmaz oldu¤u durumlarda, üre-
tildi¤i yere en yak�n mesafede bertaraf edilmesine,

g) Yeterli bertaraf tesisi kurulmas� ve bu tesislerin
çevresel bak�mdan sa¤l�kl� bir ßekilde kontrolüne,

h) Çevreyle uyumlu yönetiminin sa¤lanmas�na

Yönelik prensip, politika ve programlar�n belir-
lenmesi için hukuki ve teknik esaslar� düzenlemek-
tir."

��kkiinnccii BBööllüümm:: Görev, Yetki ve Sorumluluklarla il-
gili bölümdür. Bu bölümde konu ile ilgili olan görev-
li, yetkili ve sorumlular; Bakanl�k (Çevre Bakanl�¤�),
Valilik, Belediyeler (Büyükßehir ve di¤erleri), At�k
Üreticisi ve At�¤� Bertaraf Edici ßeklinde beß gurup-
ta toplanm�ß ve her kurumun neler yapaca¤� belirtil-
mißtir.

ÜÜççüünnccüü BBööllüümm:: Tehlikeli at�klar�n üretildi¤i yer-
den herhangi bir yere taß�nmas� s�ras�nda kullan�labi-
lecek taß�ma araçlar�n�n bu iße uygun olduklar�n� bel-
gelemeleri, taß�ma s�ras�nda araçta at�k taß�ma form-
lar�n� bulundurma zorunlulu¤u ve at�k taß�y�c�lar�n�n
lisans alma zorunluluklar� bu bölümde belirtilmißtir.

DDöörrddüünnccüü BBööllüümm:: At�klar�n bertaraf edilmesine
ilißkin hükümler belirtilmißtir. Bu bölümde tehlikeli
at�klar�n bertaraf edilmesi için; yakma, düzenli depo-
lama ve tek tür at�k depolamas� ßeklinde üç yöntem
üzerinde durulmaktad�r. 

BBeeßßiinnccii BBööllüümm:: At�klar�n bertaraf edilebilecek
uygun bir yer bulununcaya kadar geçici olarak depo-

lanmalar�, at�¤�n tesis içinde bir yerden bir yere taß�n-
mas� ve tesiste al�nacak güvenlik önlemleri ile ilgili
konular bu bölümde yer almaktad�r.

AAlltt��nncc�� BBööllüümm:: At�klar�n bertaraf edilece¤i tesis-
lerin kurulabilmesi ve ißletilebilmesi için al�nmas�
gereken izinler ile bu izinlerin iptal edilmesi koßulla-
r� anlat�lmaktad�r.

YYeeddiinnccii BBööllüümm:: At�klar�n bertaraf edilmesinde
önemli bir yere sahip olan düzenli depolama tesisle-
rinin yer seçimi, depolama sahas�n�n haz�rlanmas�,
çevreye ve yer alt� sular�n�n korunmas�na yönelik
al�nmas� gereken önlemler, at�klar�n depo sahas�nda
nas�l depolanacaklar�, depolama ißlemi biten sahala-
r�n üst örtülerinin yap�m�, tesisin ißletilmesi ve tesi-
sin tamamen kapat�lmas� durumunda al�nmas� gere-
ken önlemler gibi teknik konular bu bölümde ißlen-
mißtir. 

SSeekkiizziinnccii BBööllüümm:: Yönetmeli¤in en önemli bö-
lümlerinden biri olan bu bölümde, at�klar�n s�n�rlar
ötesi taß�n�m� s�ras�nda uyulmas� gereken kurallar an-
lat�lmaktad�r. Uluslar aras� konvansiyonlar�n getirdi-
¤i düzenlemeler bu bölümdedir. At�klar�n ithal veya
ihraç edilebilmesi için yap�lmas� gerekenler, ihraç s�-
ras�nda ilgili devletlere bilgi verme zorunlulu¤u,
uluslar aras� taß�mada uyulmas� gereken kurallar,
hangi durumlarda yap�lan taß�ma ißleminin yasad�ß�
trafik olarak kabul edilece¤i belirtilmektedir.   

DDookkuuzzuunnccuu BBööllüümm:: Bu maddede tehlikeli at�kla-
r�n ülke çap�nda yönetiminde çok önemli bir yere sa-
hip olan At�k Yönetim Komisyonunun nas�l ve kim-
lerden olußaca¤� ve komisyonun görevleri belirtil-
mektedir. Komisyonun özellikle "Bu yönetmelik hü-
kümlerine ißlerlik kazand�rmak" ve "Ulusal ve ulus-
lar aras� bilgi de¤ißimini sa¤layarak gerekli gördü¤ü
hükümleri güncelleßtirmek ve eksikliklerini gider-
mek için görüß bildirmek" gibi önemli görevleri var-
d�r. Bu bölümde ayr�ca yönetmeli¤in yay�mlanmas�
ile konu ile ilgili mevcut tesislerin ve kißilerin yönet-
meli¤e uyum sa¤lamalar� için yapmalar� gereken iß-
ler geçici maddeler ßeklinde belirtilmißtir.

Tehlikeli At�klar�n  Kontrolü Yönetmeli¤inin



Ekim/Kas�m 2003 Say�: 164-165 Kimya Mühendisli¤i Dergisi

20

önemli bölümü yönetmeli¤in ekler bölümüdür. Tek-
nik olarak yap�lmas� gereken ißler ve konu ile ilgili
olarak gerekli belgeler ekler bölümünde verilmißtir.
Yönetmeli¤in 17 eki vard�r ve bu eklerin baßl�klar�
aßa¤�da verilmißtir.

EK-1: At�¤� üründen ay�ran kriterler

EK-2:  Bertaraf yöntemleri

EK-3:  Tehlikeli at�k üretimine neden olan aktiviteler

EK-4:  Tehlikeli at�k ißaretleri

EK-5.  Tehlikeli at�k listesi

EK-6:  Ulusal tehlikeli at�k listesi

EK-7:  Tehlikeli özellikler listesi

EK-8:  At�k beyan formu

EK-9:  Ulusal at�k taß�ma formu

EK-10: At�k bildirim formu

EK-11: At�klar�n yerüstü depo tesislerine depola-
nabilme kriterleri

EK-12: Evsel kat� at�k depo tesislerine depolan-
mas�na izin verilen at�k konsantrasyonlar�              

EK-13: Evsel kat� at�k depolar�na depolanmas�
yasak olan at�klar

EK-14: Depo s�zd�rmazl�k sistemi

EK-15. Zararl� at�k depo, ißleme ve ara depolama
tesislerine lisans al�nmas� için yap�lacak baßvuruda
bulunmas� gerekli bilgi ve dokümanlar 

EK-16: Ölçüm teknikleri

EK-17: Dioksinler ve dibenzofuranlar için toksisi-
te eßde¤erlik faktörleri.

Tehlikeli At�klar�n Kontrolü Yönetmeli¤i�nin ana
felsefesini, ilkeler baßl�kl� 5. maddesinde belirtildi¤i
gibi;  at�klar�n kayna¤�nda en aza indirilmesi, at�kla-
r�n yaratt�¤� çevre zararlar�ndan at�k üreticileri, taß�-
y�c�lar� ve bertaraf edicilerinin birlikte sorumlu tutul-
malar�, kirleten öder prensibinin uygulanmas� oluß-
turmaktad�r. Yönetmelik esas olarak at�k üreticileri-
ne büyük görev ve sorumluluklar vermektedir. An-
cak tüm yasalar�n ve yasalara ba¤l� olarak ç�kar�lan
yönetmeliklerin uygulanmas�nda ve dolay�s�yla ken-

dilerinden beklenen toplumsal veya ferdi yararlar�n
sa¤lanmas�nda temel nokta, uygulamalard�r. Uygula-
man�n istenen düzeyde sa¤lanabilmesinin koßulu ise
ilgililerden yap�lmas� beklenen eylemlerin yap�labilir
olmas�, yap�lmas� istenenlerin net olarak belirlenme-
si, uygulaman�n izlenmesi ile görevlendirilmiß olan
kurum veya kurulußlar�n gerekli ve yeterli izlemeyi
yapabilmeleri, belirlenmiß koßullara uymayanlar�n
yasalarda belirlenmiß olan yapt�r�mlarla cezaland�r�l-
malar� ve her ßeyden önemlisi olaylar�n geçti¤i ülke-
deki insanlar�n yaßad�klar� çevreye, yasalara karß�
duyarl� olmalar�na, gördükleri yanl�ßlara karß� müca-
dele etmeye, haklar�n� aramaya hevesli olmalar�na
ba¤l�d�r. Bu anlamda ülkemizde yaßanan at�klar ve
çevre kirlili¤i ile ilgili sorunlar hakk�nda söylenebile-
cek çok ßey vard�r.

Yönetmeli¤i bu bak�ß aç�lar� ile irdeledi¤imizde
aßa¤�daki saptamalar yap�labilir. 

1. Yönetmelikte tehlikeli at�k üretebilecek üretim
dallar� Ek-3, Ek-5 ve Ek-6 da verilmißtir. Belirtil-
miß olan bu üretim dallar�nda mevcut tüm tesisler
dolaß�larak gereken bilgilendirilmeler ve incele-
meler yap�lm�ßm�d�r ? Bu soruya evet yan�t�n�
vermek kolay de¤ildir. Öncelikle bu denetim ve
bilgilendirmeleri yapmas�n� bekledi¤imiz kurum-
lar, baßta Çevre Bakanl�¤� (ne yaz�k ki bu Bakan-
l�¤�n, Orman Bakanl�¤� ile birleßtirilmesine karar
verilmißtir. Birleßme sonucunda ortaya ç�kan yeni
bakanl�k bünyesinde çevre ile ilgili denetimlerin
daha sa¤l�kl� olarak yap�l�p yap�lmayaca¤�n� za-
man gösterecektir. Ancak yap�lan birleßtirmenin
ülkemizde yaßamakta oldu¤umuz çevre sorunlar�-
n� çözmek ve daha temiz, daha sa¤l�kl� bir yaßama
ortam� yaratmak dürtüsü ile yap�l�p yap�lmad�¤�
gerçekten tart�ß�lmas� gereken bir konudur) olmak
üzere, Valilikler, belediyeler gerekli ve yeterli sa-
y�da araç, gereç ve konu ile ilgili e¤itimlerden
geçmiß uzman kadrolara sahip de¤illerdir. 

2. Yönetmelik kapsam�na giren tehlikeli at�klar� üre-
ten, taß�yan, bertaraf eden kißiler veya tüzel kißi-
likler konu ile ilgili olarak bilgilendirilmeli ve
e¤itilmelidirler. Son y�llarda, Avrupa ülkeleri baß-
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ta olmak üzere, al�m yapan ülkelerin gerek almak
istedikleri üründe gerekse ürünün üretim sürecin-
de, ürün kalite belgeleri ve çevre etki de¤erlendir-
me raporlar� aramaya baßlamalar�, özellikle d�ß
sat�m yapan veya yapmaya çal�ßan  sanayicimizde
zorunlu olarak bu konuda belirli bir bilinçlenme-
nin baßlamas�na neden olmußtur.  Bu bilinçlenme
ve bilgilendirme sürecinde ilgili meslek odalar�na
büyük görevler düßmektedir. Kimya Mühendisle-
ri Odas� �stanbul Þubesi, bir süredir "Tehlikeli
Kimyasallar için Güvenlik Bilgi Formlar� Bilgi-
lendirme Seminerleri" ad� alt�nda do¤rudan sana-
yiciye yönelik çal�ßmalar yapmaktad�r. Ülkemiz-
de temel bilgilenme ve bilgilendirme kayna¤�n�n
maalesef televizyon oldu¤u düßünüldü¤ünde bu
konularla ilgili olarak televizyon programlar�n�n
yap�lmas� teßvik edilmelidir. Bu amaçla haz�rla-
nacak programlar�n, ülkemizde trafik sorunu ile
ilgili olarak televizyon kanallar�nca yay�nlanmas�
zorunlu olan trafik e¤itim ve bilgilendirme top-
lant�lar�n�n genellikle insanlar�n yo¤un olarak te-
levizyon izledi¤i (!!) sabaha karß� saat 2-5  kußa-
¤�nda yay�nlanmamas�na da özen gösterilmelidir.

3. Yönetmelik kapsam�nda yer alan tehlikeli at�k
maddeleri yok edebilecek tesisler ülkemizde çok
azd�r. Bu tesislerin en bilineni, daha do¤rusu sa-
nayi kaynakl� tehlikeli at�k madde yok etme tesisi
denebilecek nitelikteki tek tesisimiz �zmit�te bu-
lunan �zaydaß Tesisidir. Bu tesisin ülkemizin ne-
redeyse en bat� ucunda bulunmas�, Gaziantep,
Adana, Kayseri gibi görece sanayileßmiß yöreleri-
mize olan uzakl�¤� nedeniyle, bu bölgelerdeki sa-
nayicilerimiz, ortaya ç�kan at�klar�n� �zaydaß�a
göndermeleri konusunda pekte hevesli olama-
maktad�rlar. Tehlikeli at�k bertaraf tesislerinin ül-
ke co¤rafyas� ve sanayileßme da¤�l�m� göz önüne
al�narak ço¤alt�lmas�nda zorunluluk vard�r.

4. At�k bertaraf tesisi kurmak isteyen belediye veya
özel ßah�slar devlet taraf�ndan kredi aç�larak teß-
vik edilmelidirler. Ülkemizde kentlerimizin ço-
¤unda evsel kat� at�klar bile düzenli depolama sa-
halar�na depolanmamaktad�r. Karadeniz sahille-

rindeki kentlerimizde toplanan çöplerin denize
dökülmesi ola¤an bir ißlem gibi görülmektedir.
At�klar�n yeniden de¤erlendirilmesi ana ilkesi �ß�-
¤� alt�nda acilen her kentin, bünyesinde at�k de-
¤erlendirme tesisleri de düzenli depolama tesisle-
rine sahip olmas� gerekmektedir. Kabul edilmeli-
dir ki evsel at�klar� için düzenli depolama tesisle-
ri kuramam�ß bir toplumda tehlikeli at�k bertaraf
tesisi konusunda fazla bir gelißme elde edememek
ßaß�rt�c� de¤ildir. Yak�n bir geçmißte, bas�na da
yans�yan, �stanbul�da yerleßim yerlerinin içinde
bir çöplü¤e radyoaktif at�klar�n at�ld�¤� bu radyo-
aktif at�klara temas eden baz� insanlar�n tedavi al-
t�na al�nd�¤� hat�rlanmal�d�r. Bu konudaki geri
kalm�ßl�¤�n nedenleri aras�nda  ekonomik neden-
ler oldu¤u gibi, konu ile ilgili bilgisizlik ve ilgi-
sizli¤inde bulundu¤u bir gerçektir.  

5. At�k  Yönetim Komisyonu toplant�lar�nda tart�ß�-
lan konular ve al�nan kararlar en geniß ßekilde il-
gili herkese duyurulmal�d�r. At�k Yönetim komis-
yonu yönetmeli¤in uygulanmas�na ißlerlik kazan-
d�rma çal�ßmalar� kapsam�nda belediyelerin,
Madde-8 a� da belirtilen, kendi yetki alanlar�nda
at�k yönetim planlar�n� haz�rlay�p, kurulacak sis-
temi bir öneri halinde �l Mahalli Çevre Kuruluna
sunma görevini yap�p yapmad�klar�n� denetleme-
lidir. Yap�lan denetlemeler sonucu haz�rlanacak
raporlar halka duyurulmal� ve halk�n belediyeleri
izleme ve denetlemelerine yard�mc� olunmal�d�r. 

6. TMMOB ve ba¤l� KMO baßta olmak üzere ilgili
meslek odalar� "Tehlikeli Maddeler Yönetmeli¤i"
ile "Tehlikeli At�klar�n Kontrolü Yönetmeli¤i"
hakk�nda öncelikle kendi üyelerini bilgilendirme-
lidirler. Toplumda gerek üretim gerekse denetim
süreçlerinde yer alan teknik elemanlar�n sorunu
iyi tan�malar�, soruna çözüm getirebilmelerinde
temel koßuldur. Sorun yeterince tan�mlanamadan,
nedenleri net olarak belirlenmeden ve çözümün
nas�l olabilece¤i konusunda fikir birli¤i sa¤lan-
madan sonuca ulaßmak çok güç hatta olanaks�z
olacakt�r. 
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Yaz�n�n baßl�¤�n� olußturan ve özgül gibi görünen ko-
nuya girmeden önce böyle bir konunun yaßam örgüsün-
deki yerine ve gerekçesine bakmakta yarar vard�r. Konu-
yu kendi özgüllü¤üne indirgemeden, içinde bulundu¤u
bütünlü¤ü görmeye ve ayd�nlatmaya çal�ßal�m: Bilim,
genel olarak neredeyse herkesin, yarg�lamadan ve sorgu-
lamadan üstünlü¤ünü kabul etti¤i bir oldu. Peki nedir bu
üstünlük, neden ve neye göre üstünlük? Böylesine bir
üstünlü¤ü tan�mlamak olas� m�d�r? Hakl� oldu¤umuzu
kan�tlamak için hemen bilimin arkas�na s�¤�nmam�z�n
koßullar� nedir? Böyle bir ideoloji yap�lanmas�n�n, tarih-
sel süreç boyunca toplumsal olu;ßumlar�n e¤itsel, ekono-
mik, siyasal, kültürel ve geleneksel yaßam etmenleriyle
ilißkileri ne olmußtur? Bilimsel çal�ßmalar�n etik yan� var
m�d�r? Say�s�z sorularla sürdürebilece¤imiz bu tart�ßma,
bilim felsefesinin kendisidir. Yani, bilimin felsefeden -
yaßam�n tüm kesitlerinden - kopar�lamayaca¤�n�n gös-
tergeleridir. Özellikle son üçyüz y�l içinde bilimi felsefe-
den ay�rarak ona yapay bir üstünlük sa¤layan koßullar�
tart�ßmak gerekmez mi? Bunun yan�nda, bilim kesimi-
nin özellikle pozitivist dünya tasavvuruyla zorlad�¤� bu
yapay ay�r�ma, felsefe ortam� da uydu. Bilim ve felsefe
kendi mecralar�nda zaman zaman ba¤�ms�z gibi, zaman
zaman karß�t olarak kendi içlerine çekildiler. Buna ek
olarak, �bilim� ve �felsefe� ortamlar� belirleyici paradig-
ma içinde bilgi olgusunu ikinci plana ittiler. Bilginin
olußum süreci önemsizleßti. Çünkü, bilgi sunulan, sat�-
lan ve kal�p olarak bellenmesi gereken bir ßeydi. Bilgi
ideolojikleßti. Tüm e¤itim/ö¤retim kurumlar�, medya,
toplumsal de¤erler, siyasi söylem bilginin �do¤rusunu�
verme çabas� içinde oldular. Tüm bunlar, ç�karsal ilißki-
lerin a¤�nda gerçekleßen ve elbette ßaß�lacak ve/veya ßi-
kayet edilecek �ßeyler� de¤ildir. Bunlar ne kadar ßaß�la-
cak durumlar de¤ilse, bunlar�n toplumsal ve ekonomik
yönlerini, bu yap�lar�n yeniden üretimini sa¤layan ide-
olojik tasar�mlar� araßt�rmak ve çeßitli seçenekleri ortaya
koymak o kadar ßaß�lacak bir etkinlik de¤ildir. Ö¤renme
sürecinde, yani bilgiyi edinme yolunda sorgulamak, bil-
ginin kendisini ve kayna¤�n� irdelemek neredeyse gele-
nek d�ß�d�r. Gelenek olan, edilgin bir tav�rd�r. Edilgince
bilgiyi benimsemektir. Ö¤renme sürecini, e¤itim ve ö¤-
retim kurumlar�nda yaßarken gerçekten ö¤renebiliyor

muyuz? Yoksa bunun yerine, ezbere dayanan bir dizge-
nin içinde fark�nda olmadan m� yüzüyoruz? �Ezber e¤i-
time karß� olmak� modas� içinde, çeßitli �yöntemsel�
müdahalelerle ezberi bir baßka çehreyle yeniden üretme-
nin d�ß�nda bir çaba olamaz m�? Elbette seçenek çabalar
vard�r. Bilgi kuram�na bir göz atmak, Bilimi felsefeden
ve kendi tarihinden koparmamak. Ö¤renmenin kültürel-
toplumsal bir olgu oldu¤unu tasavvur edebilmek. Bilgi-
nin siyasi etmenlerini görebilmek. Anlaman�n, ö¤renme-
yi ö¤renmenin ne oldu¤unun fark�na varabilmek. Biliß-
sel süreçleri, salt psikolojiye indirgemeden bilmenin bir
yaßam parças� oldu¤unu, hem bir canl� tür hem de top-
lumsal / siyasi bir varl�k olarak tart�ßabilmek.

Bu yaz� içinde elbette tüm bu ayr�nt�lara girmemiz
olanaks�zd�r. Ancak ele al�nacak konu, bu örgünün bir
bileßenidir. Yüzy�llard�r matemati¤e karß� bir kayg�sal
önyarg� nas�l bugünlere kadar canl�l�¤�n� korudu? Kültü-
rel bir etkinlik olarak matematik, korku saçan iktidar�n�
nas�l kurabildi? Neden, insanlar matemati¤e akl� erenler-
le ermeyenler diye yapay bir ay�r�ma tabi tutuldular?
Çok ayr� kültürlerde bile bu benzerlik nereden geliyor?
Tüm bu sorular�n tek tek yan�tlar�n� vermektense, bu
alanda bir çözümlemeyi önermek istiyorum. Öneriler-
den yaln�zca bir tanesi olarak. Bu çözümleme içinden
yeni çözümlemeler yapmaya ve sorulara yan�t bulmaya
hepimiz gayret edelim.

GGöösstteerrggeebbiilliimm vvee MMaatteemmaattiikk
Göstergebilim, genellikle ve kabaca insanlar�n giyin-

me biçimlerine ilißkin anlamlar, insanlar aras�nda ger-
çekleßen simgesel al�ßverißler ve göstergelerin kullan�m-
lar�yla ilgili oldu¤u san�l�r. Hal böyle olunca göstergebi-
limin matematikle ne ißi vard�r diye düßünülebilir. Buna
birinci yan�t, matemati¤in soyut gösterge dizgelerinin
özbeöz araßt�rma ve inceleme alan� olußudur. Buna göre,
matimatik ö¤reniminin amac� insanlar�n bu dizgeleri na-
s�l anlay�p kullanacaklar�yla ilgilidir. Hem bir disiplin
olarak matematik hem de matemati¤in anlaß�lma süreç-
leri, makro ve mikro düzeylerde sonugelmez �söyleßim-
ler� arac�l�¤�yla toplumsal olarak yap�land�r�l�r. Böylece
matemati¤i anlamak için, bu söyleßimler s�ras�nda pay-
laß�lan ve al�ß verißi yap�lan metin ve göstergelere dikkat
edilmesi gerekir. Peki, bunlar� çözümlemek için ne gibi

GÖSTERGE, 
D�L VE MATEMAT�K

Beno KURYEL
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araçlar�m�z vard�r? Esinlenebilece¤imiz en önemli ufuk-
lardan birisi göstergebilimdir. Di¤er bir ilgi alan� mate-
matik derslerinde ö¤retmen ve ö¤rencilerin aras�nda olu-
ßan söylemin incelenmesidir. Acaba, metinler, gösterge-
ler ve anlamlar nas�l yarat�l�r, kullan�l�r, tart�ß�l�r, dönüß-
türülür ve de¤erlendirilir? �ßte bu noktada, göstergebilim
ve ilgili araçlar kavramsal bir yol gösterir. Hiç kußku
yok ki, göstergebilimsel yaklaß�mlarda uçsuz bucaks�z
farkl�l�klar vard�r ve zaten içsel bir özelli¤i olarak da çe-
ßitlilik gösteren yaklaß�mlar nedeniyle tümünü kapsayan
kuramsal bir çerçevesi yoktur. Peirce, Saussure, Barthes,
Eco, Halliday, Rotman ve di¤erleri esin kayna¤� olabile-
cek ve bi renk cümbüßünü and�ran üretken ve verimli ör-
neklerdir.

Göstergebilim, matematik ve matematik ö¤retimi
için; dilbilimsel (linguistic), bilißsel (cognitive), felsefi,
tarihsel, toplumsal ve kültürel bak�ß aç�lar�ndan kuram-
sal bir konum sunar. Bunun nedeni, gösterme eylemini
(edimini) ve tüm iletißimsel etkinlikleri temel almas�d�r.
Uzun süreden beri kabul edilegeldi¤i gibi, simgecili¤in
(symbolism) matematikte önemli bir yeri vard�r. Göster-
gebilim, belirli bir kuramsal çerçeveler kümesi sa¤laya-
rak matemati¤in gösterge (sign) ve simgelerini, hem
gösterenlere hem de gösterilenlere ve daha genel olarak
göstermenin tüm eylemlerine dikkatle e¤ilir. Gösterge-
bilim önemli bir yönü, göstergenin dünyaya veya Mate-
matiksel Gerçekli¤e ait bir yans�may� temsil etti¤ini öne
süren görüßlerin (realist) aksine, gösterge ve simgeleri
ve tüm dilsel edimi bir kültürel-toplumsal etkinlik olarak
görmesidir. Anlam ve imgeler; bireyler ve birey toplu-
luklar� taraf�ndan, matemati¤in ö¤retme, ö¤renme, uy-
gulama ve tasarlama/düßünme ba¤lamlar�nda gösterge
kullan�mlar�n� edinirken, gelißtirirken ve ortaya ç�kar�r-
ken edinilebilir, ayr�nt�lanabilir ve yarat�labilir. Bu ba-
k�mdan göstergebilim, matematiksel bilginin �içsel�mi,
�d�ßsal� m� olud¤u yönündeki dikotomiyi bir tarafa b�ra-
karak, toplumsal bilimlerde, psikolojide ve di¤er bilim
dallar�nda matematik ö¤retimi için aç�lm�ß yeni yollara
bir erißim sa¤lar.

DDiill vvee MMaatteemmaattiikksseell AAnnllaamm��nn OOlluußßuummuu

Yukar�da sözünü etti¤imiz �söyleßimler� s�ras�nda
dili kullan�r�z. Yani dile getiririz. Dile gelenin fark�nda
m�y�z? Bazen evet bazen hay�r. Ancak, bu soruyu sor-
mazsak hiç de fark�nda de¤iliz demektir. Dili kullan-
makla dile getirmek aras�ndaki ince fark buradad�r. Ör-
ne¤in, πr2 bir simgeler dizgesidir. Bu dizge bir sözdizi-
me (syntax) sahiptir. Düz okunußu, �pi re kare� dir. Þim-
di, bu sözdiziminin anlamlar�na, anlambilimsel (seman-
tics) karß�l�klar�na bakal�m. Düzanlam� (denotative), �pi

say�s�yla r de¤ißkeninin karesinin çarp�m��d�r. Ancak,
yananlam� (connotative), �yar�çap� r olan bir çemberin
alan��d�r. Yananlamlar elbette tek de¤ildir. Dile getirme-
ye devam edelim: �Bir çemberin alan�, yar�çap�n�n kare-
siyle do¤ru orant�l�d�r�, �Bir çemberin alan� ile yar�çap�-
n�n karesi aras�ndaki oran sabittir ve bu sabit pi say�s�-
d�r�. �ßte, simgesel bir dizgenin varolußundaki anlamlar
bütünlü¤ü. Bu bütünlük alg�lanmadan ö¤renme süreci
yap�land�r�lamaz. Þimdi de, (π/4) D2 simgeler dizgesine
bakal�m, Düz okunußu �pi bölü dört de kare�dir. Düzan-
lamsal olarak, �pi say�s�n�n dörde bölümünün, d de¤iß-
keninin karesiyle çarp�m�� d�r. Yananlam�, �çap� D olan
bir çemberin alan��d�r. O halde, πr2 ve (π/4) D2 gösteren-
leri düzanlamsal olarak kesinlikle ayr� ßeylerdir. Ancak,
yananlamsal olarak ikisi ayn� ßeydir ve bir gösterilen
olan çemberin alan�na eßittir. Yar�çap, çap�n yar�s� oldu-
¤undan r2 ve (D/2)2 ancak yananlamsal olarak ayn� ßeye
ißaret eder. �lginçtir, varolan e¤itim paradigmas�nda bu
ba¤�nt�lara �formül� denir ve �ezberlenir�. Ve böylece,
çemberin alan� için, πr2 yerine, (π/4)D2 yaz�ld�¤� zaman
hat�r� say�l�r say�da ö¤renci durumu yad�rgar ve alg�la-
mada güçlük çeker.

Bir baßka basit öre¤i ele alal�m:, �2 + 3 =� bir �me-
tin�dir. Bu metinde, �2�, �+�, �3� ve �=� olmak üzere
dört tane matematiksel simge vard�r, yani dört adet gös-
teren söz konusudur. Bu dizimsel kurgunun anlamsal so-
nucu, bir �toplama ißlemidir�. Toplama ißlemi, �gösteri-
len�dir. �=� göstereni, �toplamay� yap� gösterilenini
gösterir. Yordamsal bir yorumla yaklaß�l�rsa, �say�-iß-
lem-say�� olarak belirir ve bu ißlem yap�l�rsa �5� sonu-
cuna var�l�r. Þimdi de, �1 + 4� metnini ele alal�m. Yuka-
r�daki yoruma göre bu iki metin farkl� ßeylerdir. Ancak
ißlem yap�l�rsa �5� olur. Düzanlamsal düzeyde, �2 + 3�
ile �1 + 4� farkl� metinlerdir. Ancak, yananlamsal dü-
zeyde her ikisinin de eßde¤er oldu¤u ve ayn� sonuca, ya-
ni �5�e eßit oldu¤u görülebilir. �2 + 3� simgeler birleßi-
mi bir �biçim�dir. Yananlamsal dizgede ise bir gösteren-
dir. �5� gösterilenini göstermektedir. Dikkat edilirse,
matemati¤i yeni öi¤renmeye baßlayan çocuklarda bu du-
rum çok yaßan�r. Onlar bu durumlarda hep �ßaß�r�rlar�.
Þaß�rmayanlar ise zehir zemberek �matematik kafal�d�r-
lar!!!�. Örne¤in, 2 kere 3 ile 3 kere 2 farkl� metinler ol-
du¤u için her ikisinin de �6� de¤erine eßit oldu¤u ancak
yananlamsal bir okuma ile olas�d�r. Çarpma ißleminin
soyutlanmas� sonucu, düzanlam ve yananlam bir sentez-
de bulußur. Çocuklar, ilk ad�mlar�n� atarken �matematik-
sel anlam�n� olußma sürecini acaba yaß�yorlar m�? Bu-
nun fark�nda olabiliyorlar m�? E¤itimi düzenleyen para-
digma, çarp�m çizelgelerini ezberleterek bu sentezi yok
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saymaktad�r. Zaten, yaßam�n bütününe yay�lan �ezberci-
li¤in� okul düzleminde olmamas� ßaß�rt�c� olurdu.

MMeettiinnlleerr vvee MMaatteemmaattii¤¤iinn NNeessnneelleerrii

Matematiksel nesneler, �oralarda d�ßar�da olup da
keßfedilmiß� de¤ildir. Aksine, �Buralarda bir yerde ya-
rat�lm�ßt�r�. �Buralarda� sözcü¤ü, tarihselce yarat�lm�ß
ve toplumsalca k�s�tlanm�ß söylem içinde, göstergelerin
kültürel dolaß�m�, de¤ißimi ve yorumlamas� anlam�na
gelmektedir. Matematik söylemi, bir kültürel alan oluß-
turur, yarat�r. Matematiksel nesneler de bu alan içinde
kullan�mda olan matematiksel göstergelerle meydana
getirilir. Matematiksel gösterenler ve gösterilenler, bir-
birleriyle karß�l�kl� etkileßim içindedir. Örne¤in, �5x8=�
bir gösteren, çarpma ißlemi ise bir gösterilendir. Ayn� za-
manda, çarpma ißlemi bir gösteren olarak bir dikdörtge-
nin alan�n� gösterir. Alan yeni bir gösterilendir. Böylece,
matematiksel söylemin kullan�m süreci, matematiksel
nesnelerin yarat�lmas�nda, korunmas�nda ve ayr�nt�lan-
mas�nda bir araç durumundad�r. Matematiksel nesneler
ve içinde yaßad�klar� matematiksel söylemin tarihsel
özelli¤i dolay�s�yla, matematikçiler ve matemati¤i ö¤re-
nip kullananlar, daha önceden var olan ve oturmuß söy-
lem alanlar�na kat�lmay� ö¤renirler. Bu kat�l�mlarla yeni
karß�l�kl� etkileßimler olußur ve matematiksel söylem
alanlar�na kat�lmay� ö¤renirler. Bu kat�l�mlarla yeni kar-
ß�l�kl� etkileßimler olußur ve matematiksel söylem evri-
lir. Her yaz� veya sözün alt�nda yatan gösterge, dil oyun-
lar� ve yaßam biçimlerinde insanlararas� bir sözleßmeden
ortaya ç�kar. Örne¤in, yüzde hesaplar�, cebirsel kurallar
birer toplumsal sözleßmedir.

Matemati¤in 5000 y�ll�k yaz�l� tarihinde, çok büyük
say�da matematik alan� ortaya ç�km�ßt�r. Öncelikle mate-
matiksel bilgi alanlar�n�n büyük bolluk içinde belirdi¤i-
ni görüyoruz. Bunlar, matematiksel kuramlar, dil oyun-
lar� ve ba¤lamlar biçiminde betimlenebilir. Matematik
ilk olarak, matematik öncesi diyebilece¤imiz üç alanla
kendini göstermißtir: ilkel muhasebe, k�lg�sal geometri
ve ölçümler. Bu kültürel aç�l�m�n, �.Ö. 4000 y�llar�nda
Mezapotamyaya kadar gitti¤i söylenir. Yirminci yüzy�-
l�n sonlar�na do¤ru, matematik alan�ndaki alt uzmanl�k
alan� say�s� 3400�e ulaßm�ß bulunmaktad�r. Bu uzmanl�k
alanlar� aras�nda paylaß�lan çok ve gittikçe artan say�da
matematiksel simgeler, diyagramlar, yaz�m biçimleri ve
noasyonlar vard�r. Say�lar� temsil eden basit simgelerden
baßlayarak, matematiksel notasyon tarih içinde çok ay-
r�nt�lanm�ß ve özelleßtirilmiß bir simgeler kümesi haline
gelmißtir. Bu küme, bir çok simge, belirtke (icon) ve ße-
kil içermektedir. Bu özellikle, matematiksel hesaplama-
lar, ak�l yürütmeler ve kavramsallaßt�rmalar için büyük

bir destektir. Ayn� zamanda, matematiksel anlam�n olu-
ßumunu çözümlemek için olgun bir kaynakt�r.

Her bir matematiksel dil oyunun içsel bir bölümü, bir
dizi kurala dayal� simgesel dönüßümlerdir. Bunlar say�-
s�z ba¤�nt� ve tümceleri içerir. Örne¤in, trigonometrik
özdeßlikler, denklemin bir taraf�nda di¤erine geçerken
ißaretin de¤ißmesi, türev-integral ilißkisi gibi. Bu özdeß-
lik ilißkileri ve dönüßümler, ba¤lamdan ba¤�ms�z olarak
simgelerle ifade edilerek kurulur ve çok say�da matema-
tiksel dil oyunlar� aras�nda paylaß�l�r.

SSoonnssöözz DDee¤¤iill

Asl�nda bu yaz� bir tan�t�m çabas�d�r. Konu çok geniß
ve farkl� yaklaß�mlar� kapsayan bir aland�r. Bu tan�t�m
çabas�nda kendime ait bir bak�ß ac�s�yla bir tart�ßmay�
açmaya çal�ßt�m. Asl�nda, konu bir yaz� ve/veya seminer
dizisi içinde ele al�nmal�d�r. Ama yaz�, en az�ndan mate-
mati¤e daha zengin bir bak�ß aç�s� sa¤lamak aç�s�ndan
önemlidir. Bu zenginli¤e zenginlik katacak bir tart�ßma
ortam�n� düßünmektedir. Yeni içgörülerin olanakl�l�¤�n�
vurgulamaktad�r. Gerek ö¤rencilerin, gerekse ö¤retmen-
lerin kal�f müfredatlar d�ß�nda birlikte yeniden ö¤renme-
nin heyecan�n� yaßayacaklar� bir aland�r bilim felsefesi.
Elbette bir bütün olarak. K�smi bir hayal de olsa bunu
düßünmek çok güzel. Bilgi kuram�na (epistemology)
hem bilimden hem de felsefeden bir o kadar da e¤itim
alan�ndan tepki gelmißtir. Bilgi kuram�, bilgiyi sorgula-
maktan geçti¤i için var olan siyasi ve akademik kurum-
sallaßma buna direnç gösterir.
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Geçti¤imiz günlerde meydana gelen ve 14 insan�-
m�z�n ölümüyle sonuçlanan iki patlama, Irak bombar-
d�man�n�n alt�nda kayboldu.

�lki 30 Aral�k 2002 tarihinde Van�da bir helva ima-
lathanesinde meydana geldi. Buhar kazan� patlamas�
sonucu 5 ißçi öldü. Olay�n ard�ndan bir g�da teknisye-
ni tutukland�¤�na dair duyumlar al�nd�.

�kincisi 29 Mart 2003 günü Adana�da bir maya
imalathanesinde meydana geldi. �ki katl� bina tama-
men y�k�l�rken gazetelerde �Ba¤dat de¤il Adana�
manßetleriyle duyuruldu.

Alt kat� maya imalathanesi olan binan�n üst kat�n-
da oturan ißyeri ortaklar�ndan biri ölürken, yan parsel-
de oyun oynayan bir çocuk ile yoldan geçen bir kißi
yan�nda ißbaß�ndaki 6  ißçi öldü. Adana�daki olayla il-
gili olarak tutuklanan olup olmad�¤�na ilißkin bilgimiz
yok. Ancak bu ißyerinde sorumlu yönetici var ise, tu-
tuklama yap�lm�ß olabilir.

Bu iki olay; sorumlu yöneticilerin sadece ürünün
kalitesi ile, standartlara uygunlu¤undan, çal�ßma orta-
m�n�n ve çal�ßanlar�n hijyenik koßullarda çal�ßt�r�lma-
s�ndan çok öteye sorumluluklar� oldu¤unun 14 insan�n
ölümüyle suratlar�m�za f�rlat�lan bir tokat niteli¤inde-
dir. Bu iki olay sadece �ßçi Sa¤l�¤� ve �ß Güvenli¤ine
de¤il, çevre ve toplum sa¤l�¤�na da gösterilen de¤er
(!) in ac� göstergesidir.

bu iki patlama Tar�m �l müdürlüklerinden, �l Sa¤l�k
Müdürlüklerine, Van ve Adana Belediyelerinden, Va-
liliklerine, �l Çevre Müdürlüklerinden baßta Odam�z
olmak üzere G�da ve Ziraat Mühendisleri Odalar�m�-
za, Çal�ßma ve Sosyal Güvenlik Bakanl�¤�ndan, �lgili
Tabib Odalar�na kadar bir dizi sorumlu kurumun so-
rumlulu¤unun düzeyinin bir göstergesidir.

Her iki imalathane de 26.09.1995 tarihli 22416 sa-
y�l� Resmi Gazete�de yay�mlanarak yürürlü¤e giren
Gayri S�hhi Müesseseler Yönetmeli¤i�nin eski olan
Gayri S�hhi Müesseselerin s�n�flar�n� gösterir listede

2 �Þ C�NAYET� : SONUÇ 14 ÖLÜ
SSOORRUUMMLLUU MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜÚÚÜÜNN ÖÖNNEEMM�� ÜÜZZEERR��NNEE!!......

EErrkkaann AARRSSLLAANN,, ZZaaffeerr CCaann ÇÇ��ÇÇEEKKOOÚÚLLUU
KMO �stanbul Þubesi
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ikinci s�n�f Gayri S�hhi Müesseseler aras�nda yer al-
maktad�r. (Bkz. Gayri S�hhi Müesseseler Yönetmeli¤i
Eki, �kinci S�n�f Gayri S�hhi Müesseseler Yönetmeli¤i
listesi 56 ve 61. s�ralar)

1593 say�l� Umumi H�fz�ss�hha Kanunu�nun 268-
275 inci maddeleri uyar�nca çevre ve toplum sa¤l�¤�-
n�n korunmas� aç�s�ndan önem arz eden gayri s�hhi
müesseselerin zararl� etkilerinin yok edilmesi veya en
az düzeye indirilmesi, do¤al kaynaklar�n kirlenmelere
karß� korunmas� maksad� ile gayri s�hhi müesseselerin
kontrol alt�na al�nmas�, ruhsatland�r�lmas� ve denetlen-
mesindeki esaslar�n belirleennmesi amac�n� taß�yan bu
yönetmeli¤in 3. Maddesinin h f�kras�nda ��kinci S�n�f
Gayri S�hhi Müesseseler�, Meskenlerden ve insanlar�n
ikametine mahsus di¤er yerlerden kurulca önerilip Va-
lilikçe uygun görülecek bir uzakl�kta yap�lmas� gere-
ken müesseseler olarak tan�mlanmaktad�r.

Gayri S�hhi Müesseseler Yönetmeli¤inin Sorumlu
Müdür Tayinini ifade eden 17. Maddesinde ßunlar ya-
z�l�d�r;

��GGaayyrrii SS��hhhhii MMüüeesssseesseelleerrddeenn oolluupp,, iißßlleerriinn bbiirr uuzzmmaa--
nn��nn ggöözzeettiimmiinnddee yyüürrüüttüüllmmeessii ggeerreekkeenn mmüüeesssseesseelleerrddee iißßiinn
ggeerreekkttiirrddii¤¤ii nniitteelliikkttee bbiirr kkiißßiinniinn,, ggöörreevviinnii öözzeell mmeevvzzuuaatt��--
nnaa uuyygguunn oollaarraakk yyüürrüüttmmeekk üüzzeerree,, ssoorruummlluu mmüüddüürr oollaarraakk
bbuulluunndduurruullmmaass�� zzoorruunnlluudduurr..

SSoorruummlluu mmüüddüürrllüükk ggöörreevvii öözzeell mmeevvzzuuaatt��nnaa uuyygguunn
oollaarraakk yyüürrüüttüüllüürr..��

Sorumlu müdürlü-
¤ün özel mevzuat� ise
6269 say�l� vee
15.12.1954 tarihli
Kimyagerlik ve Kimya
Mühendisli¤i Hakk�n-
da Kanun�un sorumlu
müdür istihdam�n� içe-
ren 6. maddesinin nas�l
uygulanaca¤�na dair
yönetmelikte tan�mlan-
m�ßt�r.

An�lan Kanuna da-
yan�larak ç�kart�lan ve
�Kimyagerlik ve Kim-
ya Mühendisli¤i Hak-
k�nda Yönetmelik�
ad�yla 20.06.1996 ta-
rih, 12327 say�l� Resmi

Gazete�de yay�mlanarak yürürlü¤e giren Yönetmeli-
¤in 2. maddesi ßöyledir.

MMaaddddee 22 SSoorruummlluu MMüüddüürrüünn GGöörreevvlleerrii

aa)) MMüüeesssseesseenniinn kkiimmyyaa hhiizzmmeettlleerrii iillee kkiimmyyaa tteekknnoo--
lloojjiissiinniinn vvee uuyygguullaammaass��nnaa iilliißßkkiinn bbiilluummuumm iißßlleerriinnii
kkiimmyyaa bbiilliimmii vveeyyaa kkiimmyyaa ssaannaayyiinniinn tteekknniikk iiccaappllaarr��nnaa
uuyygguunn oollaarraakk yyüürrüüttmmeekk..

bb)) MMüüeesssseesseenniinn yyuukkaarr��ddaakkii ff��kkrraaddaa yyaazz��ll�� iißßlleerriinnee
iilliißßkkiinn tteekknniikk ggüüvveennllii¤¤ii ssaa¤¤llaammaakk..

cc)) MMüüeesssseesseeddee iimmaall vvee iissttiihhssaall oolluunnaann mmaammüülllleerriinn
iikkiinnccii mmaaddddeenniinn ((aa)) ff��kkrraass��nnddaakkii ggöörreevv aaçç��ss��nnddaann TTüürrkk
SSttaannddaarrttllaarr��nnaa vveeyyaa bbuu ssttaannddaarrttllaarr bbuulluunnmmuuyyoorrssaa,, mmaa--
mmüüllüünn kkuullllaann��ll��ßß mmaakkssaadd��nnaa uuyygguunnlluu¤¤uunnuu ssaa¤¤llaammaakk..

çç)) 22.. mmaaddddeenniinn ((aa)) ff��kkrraass��nnddaakkii ggöörreevv aaçç��ss��nnddaann
mmüüeesssseesseeddee iißßççiilleerriinn ppeerrssoonneelliinn vvee ççeevvrreeddee oottuurraannllaarr��nn
hhaayyaatt vvee ssaa¤¤ll��kkllaarr��nn�� kkoorruuyyuuccuu tteeddbbiirrlleerr aallmmaakk,,......

Bu madde sorumlu müdürlü¤ün çok kapsaml� bir so-
rumluluk içerdi¤ini göstermektedir. Kimya Mühendisleri
Odam�z 1997 y�l�ndan bu yana sürdürdü¤ü �Sorumlu Mü-
dürlük� e¤itimleriyle Sorumlu Müdür kültürünü yaymaya,
sorumluluk alan�n�n geniß kapsam�n�n kavranmas�na katk�
sa¤layama özen göstermektedir. Bu e¤itim program�yla;

- Sorumlu müdürlük yapaca olan ilgili mühendislik
disiplinlerinden meslektaßlar�m�z�, kimyagerleri, eczac�-
lar�, doktorlar� vb. bilgilendirmek, hak, yetki, görece ve

sorumluluklar�n� aktar-
mak,

- Üretim süreçlerin-
de karß�laßabilecekleri
riskleri gidermek, azalt-
mak için üretilen çö-
züm yollar�n� aramak
ve gelißtirmek,

- Standartlar ve
üretim organizasyonu
konusunda yard�mc�
olmak,

- Daha sa¤l�kl� in-
san, daha sa¤l�kl� ça-
l�ßma ortam�, daha
sa¤l�kl� üretim, daha
sa¤l�kl� çevre konula-
r�nda yap�lan çal�ßma-
lar� paylaßmak, amaç-
lanmaktad�r.
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Aktif bir ßekilde uygulanmakta olan ve 5  gün sü-
ren �Sorumlu Müdürlük� E¤itim Program�nda her biri
kendi alan�nda önde gelen e¤itimcilerimiz ile kat�l�m-
c�lar bilgi al�ßverißinde bulunmakta, ortak çözümler
üretmeye çal�ßmaktad�rlar.

�ßçi Sa¤l�¤� ve iß güvenli¤i ile ilgili biraz bilgisi
olan meslektaß�m�z hele bir de �Sorumlu Müdür� e¤i-
timinden geçmißse �bir buhar kazan�n�n her türlü önle-
me ra¤men patlad�¤�nda 5 kißinin ölemeyece¤ini bilir.
Bir buhar kazan� patlad�¤�nda en fazla kazan operatö-
rü o da tesadüfen orada ise ölebilir.

Bu e¤itimlerin bir benzeri de Çevre ve Petrol Mü-
hendisleri Odalar�m�zla birlikte �S�v�laßt�r�lm�ß Petrol
Gazlar� (LPG) ile çal�ßan Motorlu Taß�tlar için �kmal
�stasyonlar�n�n, Kuruluß, Denetim, Emniyet ve Ruh-
satland�r�lma �ßlemlerine �lißkin Yönetmelik� gere¤i

LPG ikmal istasyonlar�nda Sorumlu Müdürlük yapa-
cak olan Çevre, Makina, Petrol ve Kimya Mühendis-
lerine yönelik olarak uygulanmaktad�r. (Bkz.
12.2.2002 tarihli ve 24669 say�l� Resmi Gazete)

Ne var ki, özellikle g�da sektöründe 560 say�l� �G�da-
lar�n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararname� gere¤i Sorumlu Yöneticilik ya-
pacak olanlar ile ilgili olarak G�da ve Ziraat Mühendis-
leri Odalar� ile birlikte e¤itimler düzenleme konusunda
aß�lmas� gereken sorunlar bizleri beklemektedir.

Ne var ki hayat bizleri beklememekte, ikisi de g�da
sektöründe faaliyet gösteren ißyerlerinde meydana ge-
len ve 14 insan�n ölümüyle sonuçlanan patlamalar,
bizleri sorumlulu¤a davet etmekte, bu alandaki çabala-
r�m�z�n yo¤unlaßt�r�lmas�n� zorunlu k�lmaktad�r.

Tarih: 09.07.2003
BBAASSIINNAA VVEE KKAAMMUUOOYYUUNNAA

5 Temmuz gecesi Ankara �ncesu semtinde Akaryak�t ve LPG otogaz ikmal istasyonunda meydana gelen patlama  ve yang�n, 200 civar�nda va-
tandaß�m�z�n yaralanmas� ve a¤�r maddi hasara sebep olmas� nedeni ile konuyla yak�ndan ilgili olan Kimya Mühendisleri Odam�z�n üyelerini derin-
den üzmüßtür. 

Olay yerinde uzmanlar�m�z taraf�ndan yap�lan inceleme ve de¤erlendirme sonucu bu tip olaylar�n meydana gelmemesi için  aßa¤�daki tespitler
yap�lm�ßt�r. 

LPG otogaz ikmal istasyonlar� ile ilgili olarak 12.02.2002 tarihli Bakanlar Kurulu karar�yla yay�nlanan yönetmeli¤in 10. maddesine göre yer se-
çim belgesi Büyükßehir Belediyesi taraf�ndan verilmektedir.  Yer seçimi izni tan�m�na göre "LPG otogaz ikmal istasyonu kurulmas� öngörülen yer-
de kurulup, kurulamayaca¤�na dair izin Büyükßehir Belediyesi taraf�ndan verilir" denmektedir. 

Ankara Büyükßehir Belediyesi yetkilileri, �ncesu�da yang�n ve patlamaya sebep olan, konutlar�n ve yaßam alanlar�n�n hemen yan�nda bulunan
LPG otogaz ikmal istasyonuna, yer seçim ve aç�lma ruhsat�n�n nas�l verildi¤ini aç�klamal�d�rlar.

Ankara ve �stanbul Büyükßehir Belediye Baßkanlar�n�n bugüne kadar yapt�klar� aç�klamalar yetersiz ve konuyu ayd�nlatmaktan uzakt�r. 
LPG otogaz ikmal istasyonu kuruluß, denetim , ruhsatland�rma ißlemlerine ilißkin yönetmeli¤in 17.maddesine göre otogaz ikmal istasyonlar�yla

ilgili olarak; 
- Çal�ßma ve Sosyal Güvenlik Bakanl�¤�, �çißleri Bakanl�¤�, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl�¤�, Sanayi ve Ticaret Bakanl�¤�,  Sa¤l�k Bakanl�-

¤�, Çevre Bakanl�¤�, �l Valilikleri,
ve Büyük Þehirlerde Büyük Þehir Belediyelerinin görev ve yetkisi bulunmaktad�r. Ancak, ülkemizde bugüne kadar çok say�da LPG otogaz ik-

mal istasyonu ve LPG tankeri kazalar�n�n meydana gelmesi  yukar�da ad� geçen kurulußlar aras�nda yetki kargaßas� ve denetim zaafiyeti oldu¤unu
göstermektedir. 

Bu konuda yetkili ve görevli kurum ve kurußlar�n denetimlerinin etkin hale getirilmesi için yeni bir düzenleme yap�lmal�d�r. 
Ayr�ca �tfaiye Daire Baßkanl�klar� taraf�ndan yap�lan yang�n, mal ve can güvenli¤i denetlenmeleri Türkiye Yang�ndan Koruma Yönetmeli¤i�nde

yer alan  meslek disiplinlerince yap�lmas�  ve ayn� zamanda tanker, tanker tesisat� ve tanker ßoförlerinin de  denetlenmesi gereklidir.
- Ülkemizde 3600 civar�nda LPG otogaz ikmal istasyonu oldu¤u  dikkate al�nd�¤�nda kazalar�n kaç�n�lmaz oldu¤u aç�kt�r. Di¤er taraftan Türki-

ye genelinde 54 ana da¤�t�m ßirketi ve 25.000 civar�nda dökme LPG kullanan ißyeri,  konut ve al�ßveriß merkezleri oldu¤u da dikkate al�nd�¤�nda,
can ve mal güvenli¤i aç�s�ndan konunun ne kadar önemli  oldu¤u anlaß�lmaktad�r. 

- LPG otogaz ikmal istasyonlar�nda meydana gelen kaza ve yang�nlar incelendi¤inde, bunlar�n emniyet ve yer seçimi gibi faktörler yan�nda bü-
yük ölçüde  e¤itimsiz ve yetersiz personel çal�ßt�r�lmas�ndan da  kaynakland�¤� görülmektedir. 

Bu konuda, ikmal istasyonu sorumlu müdürlerinin, çal�ßan personelin ve tanker ßoförlerinin e¤itilmesi ßartt�r. 
Yönetmeli¤e göre LPG otogaz ikmal istasyonlar�nda sorumlu müdür olarak görev alan Kimya,  Çevre, Petrol ve Makina Mühendisleri üye ol-

duklar� Odalar� taraf�ndan e¤itim verilerek sertifikaland�r�lmaktad�rlar. 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odas� uzman e¤itimcileri ile tanker ßoförleri ve LPG otogaz ikmal istasyonu personeline de e¤itim vermektedir. 
Dile¤imiz konuyla ilgili olarak haz�rlanacak yeni yasa ve yönetmelik çal�ßmalar�nda Odam�z�n da yer almas�d�r. 

Sami CAN
TMMOB Kimya Mühendisleri Odas� 
Yönetim Kurulu Ad�na
Baßkan  



ÖNCE KONYA C�VA �ÞLETMES�N� KAPATTILAR

SONRA KEÇ�BORLU KÜKÜRT �ÞLETMES�N� KAPATTILAR

ARDINDAN HALIKÖY C�VA �ÞLETMES� KAPATILDI

ARDINDAN MURGUL BAKIR �ÞLETMES� KAPATILDI

YETMED� ERGAN� BAKIR �ÞLETMES� KAPATILDI

SONRASINDA Ç�NKUR�UN KAPISINA K�L�T VURDULAR

ARDINDAN ELAZIÚ FERROKROM TES�SLER� KAPATILDI

ÖZELLEÞT�RME S�VAS DEM�R ÇEL�K

FABR�KALARINI DA KAPATTI

KARABÜK DEM�R ÇEL�K KAPATILMA SIRASINI

BEKL�YOR...

Ekim/Kas�m 2003 Say�: 164-165 Kimya Mühendisli¤i Dergisi
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✓ 27 Kas�m 2002 tarihinde Dev-Maden Sen Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ile Madencilik Politikalar�
hakk�nda bir platform olußturulmas� amac�yla
görüß al�ß verißinde bulunuldu. 

✓ 10 Aral�k 2002 tarihinde �nsan Haklar� Derne¤i
ve Türkiye �nsan Haklar� Vakf� taraf�ndan �nsan
Haklar� Evrensel Bildirgesi�nin Kabulünün
54.Y�ldönümü nedeniyle programa Oda Baßkan�
Sami Can kat�ld�. 

✓ 14 Aral�k 2002 tarihinde TMMOB Yönetim Ku-
rulu ve Oda Baßkanlar� Toplant�s�na Oda Baßka-
n�m�z Sami Can kat�ld�. 

✓ 17 Aral�k 2002 tarihinde Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl�¤�ndan Niyazi Özgür ziyaret edildi.

✓ 21 Aral�k 2002 tarihinde KMO �stanbul Þube ile
ortak toplant� yap�ld�. 

✓ 21 Aral�k 2002 tarihinde Dev-Maden Sen�in dü-
zenlemiß oldu¤u toplant�ya Ayßegül Kesedar ka-
t�ld�. 

✓ 21 Aral�k 2002 TMMOB
50.Y�l Etkinlikleri  Dan�ßma
Kurulu toplant�s� yap�ld�.

✓ 13.01.2003 tarihinde TUS
Tüzü¤ü hakk�nda Sa¤l�k �ßle-
ri Komisyonu Baßkan� Maf-
huz Güler ile görüßmeye  Bi-
yologlar Derne¤i Genel Baß-
kan� Attila Kaya, Uzman Bi-
yolog Mustafa Koçkaya, Kli-
nik Biyokimya Uzmanlar�
Derne¤i ad�na Dr.Salih Zeki
Turgay ve Odam�z ad�na Oda
Baßkan� Sami Can kat�ld�. 

✓ 14.01.2003 tarihinde Türk
Eczac�lar Birli¤i Baßkan�

Mehmet Domaç ile görüßmeye Klinik Biyokim-
ya Uzmanlar� Derne¤i ad�na Dr.Salih Zeki Tur-
gay ve Odam�z ad�na Oda Baßkan� Sami Can ka-
t�ld�. 

✓ 15.01.2003 tarihinde Sa¤l�k Bakanl�¤� Müsteßar�
ile görüßmeye Klinik Biyokimya Uzmanlar� Der-
ne¤i ad�na Dr.Salih Zeki Turgay ve Odam�z ad�-
na Oda Baßkan� Sami Can kat�ld�. 

✓ 28.01.2003 tarihinde CHP Genel Merkezinde ya-
p�lan Enerji Komisyonu toplant�s�na Sami Can
kat�ld�. 

✓ 18.02.2003 tarihinde TMMOB Maden Mühen-
disleri Odas� taraf�ndan MTA Brifing Salonunda
Bor Araßt�rma Enstitüsünün amac�, yeri ve çal�ß-
ma ßekli v.b. konularda yap�lan bir atölye çal�ß-
mas�na Sami Can, �smail Türkseven, Ayßegül
Kesedar kat�lm�ßt�r. 

✓ 1 Mart 2003 Halk Bu Savaß� Durduracak Mitin-
gine kat�l�m sa¤land�. 

Ekim/Kas�m 2003 Say�: 164-165 Kimya Mühendisli¤i Dergisi
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✓ 21.03.2003 tarihinde Yaßanan süreci ve gelißme-
leri de¤erlendirmek üzere Oda Baßkanlar� Top-
lant�s�na Sami Can kat�ld�. 

✓ 26.03.2003 tarihinde Gazi Üniv.Müh.Mim.Fak.
Ereli Özbozkurt konußma yapt�. 

✓ 14-20 Nisan 2003 tarihinde MTA�da düzenlenen
56. Türkiye Jeoloji Kurultay�na kat�l�nd�.

✓ 02 May�s 2003 tarihinde CHP Adana Milletveki-
li Prof. Dr. Gaye Erbatur ziyaret edildi. Ziyarete
Oda Baßkan� Sami Can, Yönetim Kurulu Üyesi
Ayßegül Kesedar ve Güney Bölge Þube Baßkan�
Sadettin Ö¤ünç kat�ld�.  

✓ 07 May�s 2003 tarihinde T.C.Çal�ßma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl�¤��n�n 17.�ß Sa¤l�¤� ve Güven-
li¤i Haftas� Aç�l�ß Paneli�ne Oda Yönetim Kuru-
lu Baßkan� Sami Can kat�lm�ßt�r.

✓ 08 May�s 2003 tarihinde AKP Gaziantep  Millet-
vekili Fatma Þahin ziyaret edildi. Ziyarete Oda
Baßkan� Sami  Can ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ayßegül Kesedar kat�lm�ßt�r. 

✓ 21 May�s 2003 tarihinde Ankara The Golden
Princess Otel�de Maden Kanunu konulu panele
Oda Baßkan�m�z Sami Can ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Ayßegül Kesedar kat�lm�ßlard�r. 

✓ 24 May�s 2003 tarihinde KMO Güney Bölge Þu-
bede IV.Dan�ßma Kurulu Toplant�s� 18 kißi kat�-
l�mla  yap�ld�. 

✓ D�SK, DEV-MADEN-SEN, ESM, TTB, JMO,
Metalurji Müh.Odas� ve Odam�z 31 May�s 2003
tarihinde Türkiye  Madencili¤i Üzerindeki Küre-
sel Oyunlar Baßl�¤� ile Madencilik Politikalar�
Forumu düzenlenmißtir. 

✓ 07 Haziran 2003 Ergene Havzas� Çevre Düzenle-
me Plan� "Sürdürülebilir Gelißme" Aç�s�ndan
Önemi ve Çevre Sorunlar�n�n Yerel-Bölgesel-
Küresel Boyutu konulu Panel�e Odam�z Yönetim
Kurulu Üyesi  Halim Karabekir kat�lm�ßt�r. 

✓ 21 Haziran 2003 tarihinde Odam�z Sekreter Üye-
si �smail Türkseven Gazi Üniversitesinde yap�-
lan  mezuniyet törenine kat�ld� ve Kimya Mü-
hendisli¤i Bölümünde dereceye giren 3 ö¤renci-

ye hediyeleri verildi. 

✓ 26 Haziran 2003 tarihinde Dünya Enerji Konse-

yi Türk Milli Komitesinin düzenledi¤i Yenilebi-

lir Enerji Forumu�na Sami Can  kat�ld�. 

✓ 02 Temmuz 2003 tarihinde 3213 Say�l� Maden

Kanunu ve Baz� Kanunlarda  De¤ißiklik Yap�l-

mas�na �lißkin Kanun Tasar�s��na ilißkin

TMMOB Maden Mühendisleri Odas�, Çevre

Mühendisleri Odas�, Elektrik Mühendisleri Oda-

s�, �nßaat Mühendisleri Odas�, Jeoloji Mühendis-

leri Odas�, Makine Mühendisleri Odas�, Metalur-

ji Mühendisleri Odas�, Mimarlar Odas�, Orman

Mühendisleri Odas�, Ziraat Mühendisleri ve

Odam�z  bas�n aç�klamas� yap�lm�ßt�r. 

✓ 05 Temmuz 2003 tarihinde Ankara �ncesu sem-

tinde  Akaryak�t ve LPG otogaz ikmal istas-

yonunda meydana gelen patlama ve yang�na iliß-

kin 09.07.2003  tarihinde bas�n aç�klamas� yap�l-

m�ßt�r. 

✓ KESK/ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu

Emekçileri Sendikas�), TMMOB Jeoloji Mühen-

disleri Odas�, TMMOB Metalurji Mühendisleri

Odas� ve Odam�z taraf�ndan  BOR kitab� bast�r�l-

m�ßt�r. 

✓ Temmuz 2003 tarihinde  TMMOB Çevre,

Jeoloji, Metalurji ve Odam�z taraf�ndan Ber-

gama-Ovac�k Alt�n �ßletmesi Girißimi konusun-

da TÜB�TAK-YDABÇAÚ Uzmanlar Komis-

yonu Raporu�nun Eleßtiri konulu kitap bast�r�l-

m�ßt�r. 

✓ 11 Temmuz 2003 tarihinde yap�lan Teoman ÖZ-

TÜRK�ü Anma Etkinliklerine kat�l�nd�. 

✓ 08 A¤ustos 2003 tarihinde  Sa¤l�k Bakanl�¤�

Müsteßar Yard�mc�s� Sabahattin Ayd�n ile görüß-

meye Salih Zeki Turgay ve Odam�z Baßkan�

Sami Can kat�ld�. 

✓ 12 A¤ustos 2003 saat 11.00�de Jeoloji Mühen-

disleri Odas�nda alt�n ile ilgili bas�n aç�klamas�.

Ekim/Kas�m 2003 Say�: 164-165 Kimya Mühendisli¤i Dergisi
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✓ 21 Aral�k 2002 tarihinde TMMOB 50. Y�l Etkinlik-
leri Dan�ßma Kuruluna kat�l�nd�.

✓ 1 Mart 2003 tarihinde yap�lan Halk Bu Savaß� Dur-
duracak Mitingi�ne üyelerimizle kat�l�m sa¤land�.

✓ 25-26 Nisan 2003 tarihleri aras�nda Gazi Üniversi-
tesi Kimya Mühendisli¤i ö¤rencilerine ISO
9001/2000 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamal� Te-
mel E¤itimi düzenlendi, etkinli¤e son s�n�f ö¤renci-
si 30 kißi kat�ld�.

✓ 1 May�s 2003 tarihinde 1 MAYIS M�T�NG��ne üye-
lerimizle kat�l�m sa¤land�.

✓ 8 May�s 2003 tarihinde Elektrik Mühendisleri Oda-
s� taraf�ndan düzenlenen Yeni  Yang�n Yönetmeli-
¤i Seminerine kat�l�m
sa¤land�.

✓ 26 May�s 2003 tarihin-
de Güney Bölge Þu-
be-Adana�da yap�lan
Kimya Mühendisleri
Odas� Dan�ßma Kuru-
lu�na kat�l�nd�.

✓ 4 Haziran 2003 tari-
hinde Þube Baßkan�
Yard. Doç. Dr. S. Fer-
da MUTLU, Yang�n
Sempozyumuna yö-
nelik Aç�k Radyo�da
bir söyleßiye kat�ld�.

✓ 10 Haziran 2003 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri
Ruhi ÖKTEM VE Müjdat AYDIN Yang�n Sem-
pozyumu ve Sergisinin tan�t�m� amac�yla TV8�de
bir televizyon program�na kat�ld�lar.

✓ 11-13 Haziran 2003 tarihleri aras�nda II. Uluslarara-
s� kat�l�ml� Yang�n Sempozyumu ve Sergisi düzen-
lendi.

✓ 11 Haziran 2003 tarihinde Ayça ULUSOY Þube-
mizde çal�ßan olarak göreve baßlad�.

✓ 21 Haziran 2003 tarihinde Þube Baßkan� Dr. S. Fer-
da MUTLU ve Kimya Mühendisleri Odas� Sekre-
ter Üyesi �smail TÜRKSEVEN Gazi Üniversite-
si�nin Mezuniyet törenine kat�ld� ve Kimya Mü-
hendisli¤i Bölümünde dereceye giren ilk 3 ö¤renci-
ye hediyelerini verdiler.

✓ 26 Haziran 2003 tarihinde TEDAÞ Genel Müdürlü-
¤ü�nde yap�lan Dünya Enerji Formu Türk Milli
Komitesi Yenilenebilir Enerji Formu toplant�s�na
Þube Baßkan� Yard. Doç. Dr. S. Ferda MUTLU ve
Yönetim Kurulu Üyesi Cumali KALKAN kat�ld�.

✓ 2 Temmuz�da Ankara �KK 2003 y�l� program� do¤-
rultusunda Emek, Demokrasi, Kardeßlik, Ba¤�m-
s�zl�k, Laiklik, �nsan Haklar� ve Özgürlükler için

Sivas katliam�n�n 10. y�l-
dönümünde miting dü-
zenlenmißtir. Mitinge
üyelerimizle kat�l�m sa¤-
lad�k. Saat 18.00�de Ce-
lal Bayar Bulvar� Migros
önünde toplan�lm�ß ve
Abdi �pekçi Park�na yü-
rünmüß, konuk sanatç�
Suavi türküleriyle etkin-
li¤e kat�lm�ßt�r.

✓ 5 Temmuz 2003 tari-
hinde �ncesu�da LPG
Dolum �stasyonunda

meydana gelen patlama
sonucu ç�kan yang�nla ile

teknik tespitler yapmak üzere Yönetim Kurulu
Üyesi Ruhi ÖKTEM, KMO Yönetim Kurulu Baß-
kan� Sami CAN ve KMO Yönetim Kurulu Üyesi
Ayßegül KESEDAR olay yerinde incelemeler yap-
t�lar.

✓ 8-10 Temmuz tarihlerinde Ankara Hilton Otelinde
düzenlenen Hidrojen Enerjisi Sistemleri konulu
sempozyuma Odam�z ad�na Yönetim Kurulu Üye-
si Cumali KALKAN kat�ld�.
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✓ 11 Temmuz 2003 Cuma günü 1973-1980 y�llar� ara-

s�nda TMMOB Baßkanl�¤� yapan Teoman Öz-

türk�ün ölümünün 9. y�ldönümünde  her zaman ol-

du¤u gibi mezar� baß�nda eski çal�ßma arkadaßlar�,

ailesi ve TMMOB ve ba¤l� odalar�n yönetim kuru-

lu üyeleri ve üyelerimizin kat�l�m�yla an�lm�ß, ayn�

günün akßam� Konur Sok. Mimarlar Odas� önünde

bir sokak etkinli¤i düzenlenmiß, sinevizyon göste-

risi eßli¤inde haydar Ünal, Mehmet Özer�in ßiir

dinletisi ile TMMOB Baßkan� Kaya Güvenç, eski

çal�ßma arkadaßlar� Yavuz Önen ve O¤uz Türky�l-

maz onun TMMOB örgütlülü¤üne katk�lar� ve ba-

¤�ms�zl�k ve demokrasi mücadelesi anlat�lm�ßt�r.

Sokak etkinli¤i Gülay Akgün ve Tolga Çandar��n

türküleriyle son bulmußtur.

✓ Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl�k fakülte-

si Kimya Mühendisli¤i Bölümü Akreditasyon Ko-

misyonu ve buna ba¤l� Dan�ßma Kurulunda Oda

temsilcisi olarak Þube Baßkan� Yard. Doç. Dr. S.

Ferda MUTLU yer ald�.

✓ Odam�za kay�tl� üyelerimizle ve meslekdaßlar�m�z-

la iletißimi daha ça¤daß ve h�zl� olarak sa¤lamak

amac�yla, elektronik - posta adresleri listesi oluß-

turduk ve bu çal�ßma devam etmektedir. Üyeleri-

mizin ve meslekdaßlar�m�z�n e-posta adreslerini

Odam�za bildirmelerini rica olunur. Ayr�ca, aidat-

lar�n� ve/veya borçlar�n� kredi kart�yla ve taksitle

ödemek isteyen üyelerimiz için bir uygulama baß-

latt�k. Konuyla ilgili detaylar web sayfam�zda yer

almaktad�r.

✓ TMMOB �ß Sa¤l�¤� ve Güvenli¤i Tüzü¤ü çal�ßma

grubuna Müjdat AYDIN ve Ruhi ÖKTEM kat�ld�.

✓ Þubemiz üyelerine borç bildirimi yo¤un bir ßekilde

devam etmektedir.

✓ Özel sektörde çal�ßan Kimya Mühendislerini tespit

çal�ßmalar� için ßirketlerle yaz�ßmalar devam et-

mektedir

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas� Güney Bölge Þubesi
olarak 2003 y�l� içerisinde yapm�ß oldu¤umuz etkinlikler
ßunlard�r.

1. Konu : Sorumlu Müdürlük E¤itim Sertifikas� Program�
Tarih : 10 � 14 Mart 2003 
Yer : Makine Mühendisleri Odas� Seminer Salonu 

ADANA
Kat�l�mc� : 26 Kißi

2.Konu : Geleneksel Bahar Yeme¤i
Tarih : 10 May�s 2003 
Yer : Büyük Sürmeli Oteli / ADANA
Kat�l�mc� : 120 Kißi

3.Konu : Yang�n Söndürme ve Önleme E¤itimi
Tarih : 24 � 25 May�s 2003 
Yer : (GAMA-TEKFEN) Sugözü Termik Santrali
Kat�l�mc� :  29 Kißi

4.Konu : TMMOB Kimya Mühendisleri 
IV. Dan�ßma Kurulu Toplant�s�

Tarih : 24 May�s 2003
Yer : TMMOB Kimya Mühendisleri Odas� 

Güney Bölge Þubesi /ADANA
Kat�l�mc� : KMO Merkez, KMO Þube, 

KMO Temsilcilik ve Kimya Mühendisleri 

5.Çeßitli tarihlerde TMMOB �.K.K.�nun toplant� ve etkin-
liklerine kat�l�m sa¤lanarak görüßler sunuldu.

6.TMMOB Dan�ßma Kuruluna kat�l�m sa¤land�.

7. Ankara�da, Di¤er sivil toplum örgütleri ile müßterek
yap�lan miting ve gösterilere kat�l�m sa¤land�. 
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� 26.10.2002 tarihinde Þube Dan�ßma Kurulu Top-
lant�s� yap�ld�.

� Bal�kesir �l Temsilcili¤ine Sad�k Aß�k atand�.

� Þubemizde yeni bir sekreter iße baßlad�.

� Tekstil Komisyonunun ilk toplant�s� 12.11.2002
tarihinde TMMOB lokalinde yap�ld�.

� Coats Tekstil Firmas�nda 14.11.2002 -
15.11.2002 tarihleri aras�nda Kimyasallar�n Taß�nma-
s�, Korunmas� ve Acil Eylem Plan� ile ilgili Coats ça-
l�ßanlar�na e¤itim verildi.

� Bursa Defteri Günlü¤ü Dergisine abone olundu.
Bursa Defteri Günlü¤ünün Panelinde odam�z tan�ld�.

� Þubemize ba¤l� üyelerin ve aile bireylerinin özel
sa¤l�k hizmetlerinden indirimli yararlanabilmeleri için
8 sa¤l�k kurulußu ile protokol imzaland�.

� Geleneksel Yeme¤imiz 21.12.2002 tarihinde Otel
Almira�da yap�ld�.

� Üyemiz Aras Kaplan��n baßkanl�¤�nda Yang�n
Komisyonu kuruldu.

� Üyemiz Ali Turhan��n baßkanl�¤�nda �ß Sa¤l�¤� ve
Güvenli¤i Komisyonu kuruldu.

� 23.01.2003 tarihinde Bursa Büßükßehir Belediye
Baßkan�n�n odalara �Ç�kar Çeteleri� demesi üzerine
bas�n aç�klamas� ile cevap verildi.

� 19.02.2003 tarihinde TMMOB�a ba¤l� Kimya,
Makine, �nßaat Mühendisleri ve Mimarlar Odas� ile
birlikte Yang�n Yönetmeli¤i konusunda panel yap�ld�.

� Bursa Valili¤i bünyesinde kurulan Yang�n Dene-
tim Kuruluna Þubemizi temsilen II. Baßkan�m�z Ek-
rem H. Peker kat�ld�.

� Bursa Büyükßehir Belediyesinin yapt�rmak istedi-
¤i �Kültür Merkezi�ne karß� aç�lan dava lehimize so-
nuçland�.

� �l Koordinasyon Kurulu ve Bursa Akademik Oda-

lar Birli¤i toplant�lar�na düzenli kat�l�m sa¤land�.

� Hava Kirlili¤i Mücadele Birimi toplant�lar�na ve
çal�ßmalar�na aktif kat�l�m sa¤land�.

� Bursa Valili¤i bünyesinde kurulan Bursa Kenti
Acil Eylem Plan� çal�ßmalar� devam etmektedir.

� Bursa Demokrasi Güçleri Birli¤i kuruldu. Oda
olarak olußumuna kat�l�nd�.

� Bursa Demokrasi Güçleri Birli¤inin haz�rlad�¤�
�Irakta Savaßa Son Ba¤�ms�z Türkiye� mitingine ve
bas�n aç�klamas�n kat�l�nd�.

� Bursa Akademik Odalar Birli¤i olarak ruhsats�z
k�rm�z� et konulu ve kaçak yap�laßma ile ilgili yap�lan
mücadele üzerine bas�n aç�klamas�na kat�l�nd�.

� Yerel Gündem 21�in haz�rlad�¤� Kad�n Meclisine
yazman üyemiz Selma Güvercin kat�ld�.

� Bal�kesir �l Temsilcili¤ince 18. 19. 20. Nisan
2003 tarihlerinde �LPG Dolum �stasyonlar�nda So-
rumlu Müdürlük� semineri yap�ld�.

� �KK pankart� alt�nda 1 May�s mitingine kat�l�nd�.

� IX Tekstil Sempozyumu 30 Nisan 1-2 May�s ta-
rihleri aras�nda Almira Otelde yap�ld�.

� 27 May�s - 5 Haziran 2003 ve 10 Haziran - 19 Ha-
ziran 2003 tarihleri aras�nda Temel Tekstil E¤itimleri
Teknik Okulu (Pamuklu, Polyester Kumaßlar�n Bask�-
s�, Boyas�, Terbiyesi, Likral� Kumaßlar�n Terbiyesi,
Flar Boya) yap�ld�.

� 23 Haziran 2003 tarihinde ��ß Sa¤l�¤� ve Güven-
li¤i Semineri� verildi.

� 26 Haziran 2003 tarihinde �Pes/Naylon/Poliamid
Boya ve Terbiyesi� semineri verildi.

� 01 Temmuz 2003 tarihinde �Blanket Yap�ßt�r�c�-
lar�� semineri verildi.

� 03 Temmuz 2003 tarihinde �Pamuk �pli¤i� semi-
neri verildi.
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� 04 Temmuz 2003 tarihinde ��yonlar, Tekstil Yar-
d�mc� Maddelerin Çal�ßma Mekanizmalar�� semineri
verildi.

� 07 Temmuz 2003 tarihinde ��plik Boya� semine-
ri verildi.

� 08 Temmuz 2003 tarihinde �Þablon ve Kal�p Çe-
kimi� semineri verildi.

� 09 Temmuz 2003 tarihinde �Enzimler� semineri
verildi.

� 10 Temmuz 2003 tarihinde �Sanayi Tesislerinin
Yang�ndan Korunmas�� semineri verildi.

� 15 Temmuz 2003 tarihinde �Silikonlar� semineri
verildi.

� 17 Temmuz 2003 tarihinde �Pes �plik� semineri
verildi.

� Temel Tekstil E¤itimleri Ekim/Kas�m 2003 ayla-
r�nda tekrarlanacakt�r.

� Tüyap Bursa Fuarc�l�k A.Þ. Taraf�ndan 10-14 Ey-
lül 2003 tarihleri aras�nda düzenlenecek olan Kumaß
ve Ev Tekstili fuar�na kat�l�nacakt�r. Fuarda odam�z
de¤ißik konularda konußmac�larla katk�da bulunacak-
t�r. Bu konular;

1. Ev Tekstilinin Gelece¤i - Hadi Türkmen

2. Marka Kavram�, Markalaßma - Destek Patent
A.Þ. ad�na Kemal Yamankaradeniz.

3. Hazine ve D�ß Ticaret Müsteßarl�¤� ad�na Yüksel
Akkuzugul - Ev Tekstili Sektörü �çin Alternatif Pazar
Japonya.

4. ISO 9001-2000 Versiyonu.

5. Ahmet Þerif �zgören - Vücut Dili (kesinleßmedi).

� 06-10 Ekim 2003 tarihleri aras�nda Sorumlu Mü-
dürlük E¤itimi düzenlenmesi planlanmaktad�r.

OOssmmaannggaazzii ÜÜnniivveerrssiitteessii MMüühheennddiisslliikk MMiimmaarrll��kk FFaa--
kküülltteessii KKiimmyyaa MMüühheennddiissllii¤¤ii BBööllüümmüü 22000022 YY��ll�� MMee--
zzuunnllaarr�� iiççiinn FFaaaalliiyyeett RRaappoorruu::

1- 18.06.2002 tarihinde Osmangazi Üniversitesi
spor salonunda yap�lan mezuniyet törenine kat�l�m

sa¤lanarak çiçek gönderildi.

2- 21.06.2002 tarihinde Osmangazi Üniversitesin-
den mezun Kimya Mühendislerinin düzenledi¤i mezu-
niyet gecesine davetli olarak kat�l�m sa¤land�.

a) Oda olarak çiçek gönderildi.

b) Bir adet odam�z rozeti, bir adet Kimya Mühen-
disli¤i �ngilizce Terimler sözlü¤ü, iki adet Kimya Mü-
hendisli¤i dergisi, bir adet odam�z taraf�ndan haz�rla-
nan �Genç Kimya Mühendislerine Fomüller� kitapç�¤�,
bir adet Sorumlu Müdürlük E¤itimini anlatan broßür,
bir adet KMYO�ya üyelik için gerekli bilgiler içeren
dökümandan olußan hediye paketi gecede mesle¤e hoß
geldiniz denilerek yeni mezun meslektaßlar�m�za ve-
rildi.

c) Ö¤renci üyelik konusunda Osmangazi ve Ana-
dolu Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i bölüm baßkan-
lar� ve ö¤rencilerle görüßülerek gerekli üye formlar�
verildi.

Önümüzdeki ö¤retim y�l� bu konu hakk�nda faali-
yet gösterilecektir.
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M. Müfit SANAN

VEFAT ETT�.

(1919 - 2003)

Odam�z eski yöneticilerinden ve 1965 - 1966
y�llar� aras�nda TMMOB 12. Dönem Yönetim
Kurulu baßkanl�¤� yapm�ß Kimya Yüksek
Mühendisi Mehmet Müfit Sanan 8 A¤ustos 2003
tarihinde vefat etmißtir.

Ailesine yak�nlar�na ve meslektaßlar�m�za
baßsa¤l�¤� dileriz.



� Her ay�n ikinci Perßembesi yap�lan �MATEMA-
T�K VE FELSEFE SOHBETLER��ne 10 Ekim 2002
tarihinden itibaren 19.00-21.00 saatleri aras�nda Ko-
nak Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde devam et-
mektedir. 

� 5 Ekim 2002 Merkez Dan�ßma Kuruluna Þube
Baßkan� Ertu¤rul BARKA ve Yönetim Kurulu Üyesi
Erdinç �K�ZOÚLU kat�lm�ßlard�r.

� ODTÜ�de AYGAZ taraf�ndan düzenlenen LPG
Teknolojisi ve Uygulamalar� seminerine Þube Baßka-
n� Ertu¤rul BARKA kat�lm�ßt�r.

� Kas�m ay�nda �zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kimya Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri için düzenle-
nen Teknik Gezi kapsam�na çeßitli firmalar ile ba¤lan-
t� sa¤land�.

� TÜPRAÞ iß yeri temsilcili¤i�ne Celal TOPRAK-
ÇI ve Yahya AKTAÞ, PETK�M �ßyeri Temsilcili¤i�ne
Feridun ÖZTÜRK atand�.

� 21 Kas�m 2002 tarihinde TÜPRAÞ ve PET-
K�M�de çal�ßan üyelerimiz ziyaret edildi.

� Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
Araßt�rma Merkezi (EB�LTEM) ile ortak olarak 26
Kas�m 2002 tarihinde üyemiz Haßim PARALI�n�n
(ÇEL�KB�LEK SABUN VE YAÚ SAN. A.Þ.) sundu-
¤u �DDÜÜNNYYAA YYAAÚÚ KKOONNFFEERRAANNSSII��NNIINN AARRDDIINN--
DDAANN� konulu seminer EB�LTEM de gerçekleßti.

� 16 Kas�m 2002 tarihinde Üye Dan�ßma Kurulu
Toplant�s� düzenlendi.

� 18-20 Aral�k 2003 tarihleri aras�nda �EENNDDÜÜSSTT--
RR��YYEELL TTEESS��SSLLEERRDDEE YYAANNGGIINNDDNN KKOORRUUNNMMAA vvee
YYAANNGGIINNLLAA MMÜÜCCAADDEELLEE� konulu Teknik Seminer
düzenlendi.

� 3-6 Aral�k 2003 tarihleri aras�nda III. Uluslarara-
s� Ambalaj Kongresi ve Sergisinin yap�lmas�na karar
verilerek Kongre ile ilgili çal�ßmalara baßlanm�ß olup,
birinci duyuru ç�kar�ld�. Çal�ßmalar devam etmekte.

� 07 Ocak 2003 tarihinde �YYEENN�� MMEEZZUUNN GGEENNÇÇ--
LLEERRDDEENN SSAANNAAYY��CC��LLEERR��NN BBEEKKLLEENNTT��LLEE��� konu-

lu etkinlik �zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile ortak
olarak gerçekleßtirildi. Etkinli¤e konußmac� olarak
Nezih ÖZTÜRE (ÖZTÜRE HOLD�NG A.Þ.) ve Mine
UYGUR (�nsan Kaynaklar� Dan�ßman�) kat�ld�.

� 11 Ocak 2003 tarihinde önümüzdeki dönem çal�ß-
ma programlar�n�n görüßülmesi için eski Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ile birlikte geniß kat�l�ml� bir toplant� yap�ld�.

� �zmir Meslek Odalar� Platformunun düzenledi¤i
BERGAMA ALTIN MADEN� �ÞLETMES�NDEK�
Bilim ve Hukuk d�ß� uygulamalar hakk�ndaki söyleyiße
Yönetim Kurulu Sekreter Üye Mustafa GÜL kat�ld�.

� 24 Ocak 2003 günü �zmir Meslek Odalar� Platfor-
munun düzenledi¤i �Savaßa Hay�r� konulu bas�n aç�k-
lamas�na Yönetim Kurulu Sekreter Üye Mustafa GÜL
kat�ld�.

22 Ocak 2003 tarihinde Atatürk Organize Sanayi
Bölgesinde bulunan ve Dökme Tank Kullanan firma-
lara �LLPPGG��NN��NN TTEEKKLL��KKEELLEERR�� VVEE EEMMNN��YYEETTLL��
KKUULLLLAANNIIMMII� konulu seminer için AOSB Bölge Mü-
dürlü¤ü ile birlikte ortak duyuru yap�ld�. Ancak kat�-
l�m olmad�¤�ndan bu etkinlik gerçekleßemedi.

� 28 Ocak 2003 tarihinde EB�LTEM (Ege Üniver-
sitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araßt�rma Merke-
zi) ile ortak �SSAANNAAYY��CC��NN��NN ÜÜNN��VVEERRSS��TTEEDDEENN
BBEEKKLLEENNTT��LLEERR��� konulu etkinlik düzenlendi. Etkin-
li¤e yine konußmac� olarak Nezih ÖZTÜRE (ÖZTÜ-
RE HOLD�NG A.Þ.) ve Mine UYGUR (�nsan Kay-
naklar� Dan�ßman�) kat�ld�.

� Ege Üniversitesi Kimya Müh. Böl., Kil Bilmleri
Türk Milli Komitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve
Yüksek Teknoloji Enstitüsünün ortaklaßa yapacaklar�
3-6 Eylül 2003 tarihlerinde gerçekleßecek olan Kil
Sempozyumu�na destek amac�yla sekreterya görevi
yürütmesi için bir ö¤renciye her ay 50.000.000.-TL
ödenmeye baßland�.

� Çevre Mühendisleri Odas� ile ortak �LLPPGG ��KK--
MMAALL ��SSTTAASSYYOONNLLAARRIINNDDAA SSOORRUUMMLLUU MMÜÜDDÜÜRR--
LLÜÜKK EEÚÚ��TT��MM SSEEMM��NNEERR��� 19-21 Þubat 2003 tarih-
lerinde gerçekleßtirildi.
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� 22 Þubat 2003 KMO II. Dan�ßma Kurulu Yöne-
tim Kurulu Baßkan� Ertu¤rul BARKA ve Üye E.�K�-
ZOÚLU kat�ld�.

� Mu¤la �l Temsilcili¤imizin talebi üzerine Milas�tan
A. �zzet EZBER temsilci yard�mc�l�¤�na atand�.

� 15-16 Mart 2003 tarihleri aras� Saint Joseph Ko-
lejinin haz�rlad�¤� �Meslek Tan�t�m Formu�na KMO
Ege Bölge Þubesi olarak KMO Genç üyelerimiz ile
birlikte kat�l�nd�.

� Mu¤la �l Temsilcimiz Mustafa T. ÖNÞAN görev
yeri de¤ißikli¤i nedeni ile 17 Mart 2003 den itibaren
bu görevinden ayr�ld�.

� 21 Mart 2003 �YYeennii DDüünnyyaa DDüüzzeenniinnddee AAvvrruuppaa vvee
AAmmeerriikkaa ÇÇaatt��ßßmmaass��� konulu konferansa konußmac�
olarak �.Ü. �ktisat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
�zzettin ÖNDER davet edilerek �.T.Ü Yüksek Mühen-
disler Birli¤i toplant� salonunda konferans gerçekleßti-
rildi.

� 21 Mart 2003 KMO Ege Bölge Þubesi ve Çevre
Mühendisleri Odas� �zmir Þubesi�nin ortak girißimi ile
�Dünya Su Günü� Paneli EBSO Toplant� salonunda
yap�ld�. Yönetim kurulumuzdan Erdinç �K�ZOÚLU
panelist olarak yer ald�.

� 24 Mart 2003 tarihinde Yönetim Kurulu Sekreter
Üye Mustafa GÜL Ege Bölge Þube Müdürü olarak
atand�¤�ndan Yönetim Kurulu Üyeli¤inden ayr�ld�.
Boßalan Yönetim Kurulu üyeli¤ine 1. Yedek Üye
Ça¤layan BARKA geldi. Bu de¤ißikliklere göre:

2211.. DDÖÖNNEEMM YYÖÖNNEETT��MM KKUURRUULLUU

YYÖÖNNEETT��MM KKUURRUULLUU 

AASS��LL ÜÜYYEELLEERR

BBaaßßkkaann : Ertu¤rul BARKA

IIII.. BBaaßßkkaann : Hasan DURAN

SSeekkrreetteerr : Dr. Hayri BALTACIOÚLU

SSaayymmaann : Dr. Sevniç GÜL

ÜÜyyee : Erdinç �K�ZOÚLU

ÜÜyyee : Özdemir ÞENSÖZ

ÜÜyyee : Ça¤layan BARKA

YYEEDDEEKK ÜÜYYEELLEERR

ÜÜyyee : Ümit DEM�REZER

ÜÜyyee : Mehmet GÖNEN

ÜÜyyee : U¤ur ACAR

ÜÜyyee : Orhan SOYDAN

ÜÜyyee : Þenay TANRIKULU

ÜÜyyee : Erol �LD�R�

� 25 Mart 2003 tarihinde �zmir Meslek Odalar�

Platformu olarak gerçekleßtirilen �zmir Valisini ziya-

rete Þubemizi temsil etmek üzere Baßkan Ertu¤rul

BARKA ve Þube Mustafa GÜL kat�ld�.

� 5-6 Nisan 2003 tarihlerinde yap�lan Mühendis-

lik ve Mimarl�k Kurultay�na Yönetim Kurulu Say-

man Üye Dr. G.Sevinç GÜL, Yönetim Kurulu Üye-

si Erdinç �K�ZOÚLU ve Þube Müdürü Mustafa

GÜL kat�ld�.

� 12-13 Nisan 2003 tarihleri aras�nda Özel �zmir

Deniz Lisesi�nin düzenledi¤i Bilim Fuar�nda KMO

Ege Bölge Þubesi Yönetim Kurulu Baßkan� Ertu¤rul

BARKA ve Þube Müdürü Mustafa GÜL jüri üyesi

olarak kat�ld�.

� 12 Nisan 2003 günü tüm �zmir Milletvekilleri ile

�zmir Meslek Odalar� Platformu olarak verilen brifing-

de KMO Ege Bölge Þubesini Yönetim Kurulu II. Baß-

kan� H. DURAN temsil etmißtir.

� 5-9 May�s 2003 tarihleri aras�nda Ege Üniversite-

si Biyomühendislik Bölümü Ö¤retim Üyesi ve Þube-

miz Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç �K�ZOÚLU�nun

kat�ld�¤� Antibiyotik Fabrikalar�n� tan�mak ve teknik

incelemeler yapmak üzere düzenlenen gezi için KMO

Ege Bölge Þubesi olarak parasal katk�da bulunulmuß-

tur.

� TMMOB �l Koordinasyon Kurulu toplant�lar�na

kat�l�m�z devam etmektedir.
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� Kütahya Dumlup�nar Üniversitesinin 3-4 Ekimde
düzenledi¤i KMO baßkan� Sami CAN��nda kat�ld�¤�
birinci bor sempozyumuna çiçek gönedirildi.

� Eskißehir �l Koordinasyon Kurulunun öncülü¤ün-
de 3 Ekim 2002 Perßembe günü TMMOB Genel Baß-
kan� Kaya GÜVENÇ�in ve Yönetim Kurulu Üyeleri-
nin ve TMMOB�ye ba¤l� di¤er odalar�nda kat�ld�¤�
�Mühendisler - Mimarlar Türkiye�nin Gelece¤ini Tar-
t�ß�yor� bölge toplant�s�na üyelerimizle birlikte kat�l�m
sa¤land�. Çiçek gönderildi. Baßkana sorumlu yönetici-
lik yönetmeli¤inin acilen ç�kmas� için sözlü görüßü-
müz iletildi.

� Eskißehir�in Bölge Temsilcili¤i olarak üyelerimi-
ze aidat borçlar� mektupla bildirilmißtir. Bölgemize
ba¤l� Kütahya, Bilecik ve Afyon üyelerimizin aidatla-
r�n�n� yat�rmalar�n� kolaylaßt�rmak için posta çeki he-
sab� aç�lm�ßt�r.

� �KK Toplant�s�na sürekli kat�l�m sa¤land�.
TMMOB �KK olarak K�rka Boraks Tesisleri ziyaret
edildi.

� Sorumlu Müdürlük belgeleri alan üyelerimizin ta-
biki s�k� bir ßekilde yap�lmaktad�r. Süresi dolan so-
rumlu yöneticilik belgeleri vizeleri üyelere ve iß ve-
renlere yaz� ile duyurulmakta ve takibi yap�lmaktad�r.
Belgelerini onaylat-
mayan ve yenileme-
yen üyeler bölgemize
ba¤l� Tar�m �l Mü-
dürlüklerine yaz� ile
bildirilmektedir.

�Osmangazi Üni-
versitesi Kimya Mü-
hendisli¤i Bölümü
ö¤rencilerine 2001-
2002 y�l� mezuniyet
törenlerine kat�larak
mezunlara hediye pa-
keti verildi. Ayr�ca
merkeze faaliyet ra-

poru yaz�l� olarak sunulmußtur.

� Hesme E¤itim Treni Eskißehir program� çerçeve-
sinde yapt�¤�m�z faaliyetler rapor olarak merkeze su-
nulmußtur.

� 20 Ekim 2002 Pazar günü TMMOB�nin düzenle-
di¤i �Ülkemize Mesle¤imize Gelece¤imize Sahip Ç�-
k�yoruz� adl� Ankara da yap�lan Mitinge Bölge Tem-
silcili¤i olarak kat�l�m sa¤land�.

� 8-9-10 Ocak 2003 tarihinde Eskißehir�de LPG do-
lum istasyonlar�nda Sorumlu Müdürlük E¤itimi 54
Kimya Mühendisi 18 Çevre Mühendisi kat�l�m� ile ya-
p�lm�ß e¤itim sonunda Kimya Mühendisleri Odas� Ge-
nel Merkez yöneticilerimiz ve Çevre Mühendisleri
Odas� Genel Merkez yöneticilerinin kat�l�m� ile kok-
teyl düzenlenerek kursiyerlere kat�l�m belgeleri veril-
mißtir. Duyuru ve organizasyonu Bölge Temsilcili¤i-
miz taraf�ndan yap�lan e¤itim seminerinin ücretleri
Kimya Mühendisleri Odas� �ß Bankas� Meßrutyet Þu-
besi 655864 nolu Ankara hisab�na yat�r�lm�ßt�r.

� Baßar� ile geçen etkinlik sonunda Eskißehir de ve
Bölge Temsilcili¤ine ba¤l� iller olan Kütahya, Afyon,
Bilecik llerinin Belediye Baßkanl�klar�na, �l Sa¤l�k
Müdürlüklerine, Sanayi ve Ticaret �l Müdürlü¤üne, �l

Çal�ßma Müdürlükle-
rine, Vilayet kanal�y-
la yaz�lar yaz�larak17
Þubat 2002 tarih ve
24669 say�l� Resmi
Gazetede yay�nlana-
rak yürürlü¤e giren
LPG Dolum �stas-
yonlar�nda Sorumlu
Müdürlük Yönetme-
li¤i gere¤i görev ala-
cak meslek gruplar�
hat�rlat�lm�ß ve Bele-
diyelere ve Sa¤l�k
Müdürlüklerine yer
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Osman Gazi Üniversitesi mezuniyet dönemi - Eskißehir 



seçim izni ve tesis izinlerinin kendi yetkilerinde oldu-
¤u söylenmiß, tesis izinleri baßvurular�nda ayn� il s�-
n�rlar� içinde ikamet eden ve Meslek Odalar�nca veri-
len Sorumlu Müdürlük Belgelerine göre sözleßme
yapm�ß Sorumlu Müdür Sözleßmesinin istenmesi be-
lirtilmißtir. Sanayi ve Ticaret �l Müdürlü¤ü ile �l Çal�ß-
ma Müdürlüklerine ise denetimlerde ve çal�ßma ruhsa-
t�na esas belgelerde Sorumlu Müdürlük Sözleßmeleri-
ne bak�lmas� istenmißtir. 

� E¤itim semineri sonunda ßimdiye kadar:

Afyon üyemiz 3 kißi 7 yere

Kütahya üyemiz 1 kißi 2 yere

Eskißehir üyemiz 4 kißi 4 yere

olmak üzere e¤itime kat�l�m belgesi alm�ß üyelerimize
toplam 11 Sorumlu Müdürlük Belgesi verilmißtir.

� TMMOB �KK toplant�lar�na sürekli kat�l�m sa¤-
lanmaktad�r. En son �KK, siyasi partiler, Emek Plat-
formu ve di¤er sivil toplum örgütleri taraf�ndan dü-
zenlenen �Savaßa Hay�r� yürüyüßüne kat�l�m sa¤lan-
m�ßt�r.

� Bölge Temsilcili¤imiz, staj için baßvuru yapan
ö¤renci üyelerimizden 2 kißiye staj yeri temin etmißtir.

� Özel sektörde çal�ßan Kimya Mühendislerinin
anayasa gere¤i meselk odalar�na zorunlu üye olmalar�
gerekti¤i özel iß yerlerine bir yaz� ile duyurulmußtur.

� 1 Mart 2003 tarihinde �Irakta Savaßa Hay�r� mi-
tingine Kimya Mühendisleri Odas� pankart� ad� alt�n-
da kat�l�n�lm�ßt�r.

� 5-6 Nisan 2003 tarihinde Eskißehir Bölge Temsil-
cili¤i olarak düzenledi¤imiz Geleneksel dayan�ßma
yeme¤imiz yaklaß�k 350 kißinin kat�l�m�yla Eskißehir
Özgüven tesislerinde yap�lm�ßt�r. KMO Genel Baßka-
n� Sami CAN��n da kat�ld�¤� gecede Meslekte 25. y�l�-
n� dolduran üyelerimize 25 y�l an�s�na plaketleri veril-
mißtir.

� Eskißehir�de kutlanan 1 May�s Mitingine
TMMOB pankart� alt�nda kat�l�m sa¤land�.
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Kimya Mühendisleri Odas� Trakya Bölge Temsilcili-
¤i taraf�ndan son yedi ayda gerçekleßtirilen çal�ßmalar
özetle aßa¤�daki gibidir.

EEÚÚ��TT��MM ÇÇAALLIIÞÞMMAALLAARRII
� 11-12 Nisan 2003 tarihleri aras�nda �stanbul Þube

ile yap�lan ortaklaßa düzenlenmiß olan TEKSLAB 2003
Tekstil E¤itim Seminerine 57 kat�l�mc� ile 

� 30-31 May�s 2003 tarihlerinde devam� olan Tekslab
2003 gerçekleßtirilen seminere 35 kat�l�mc� izledi.

� 16-17 May�s 2003 tarihleri aras�nda ÇORLU da G�-
da Sanayiinde çal�ßanlar için G�da Mevzuat� ve Uygula-
malar� Bilgilendirme Seminerine 25 kat�l�mc� ile Bilgi-
lendirme seminerin sonuçlar�n�n de¤erlendirilmesinde
kat�l�mc�lar�n memnuniyetlerini ve bu tip seminerlerin
Odam�zca s�k s�k tekrarlanmas�na karar verildi.

� Trakya Bölgesinde olan Kimya Mühendisleri ve
Yüksek Kimya Mühendislerinin tesbitine göre bölge böl-
ge çal�ß�lm�ßt�r. Üye say�s�n� ve bilinmeyenlerin de Mer-
keze gönderilmiß olup çal�ßmalara devam edilmektedir.

� Geriye dönük 5 y�la kadar üyelik aidat borcunu öde-
meyen üyelere borç bildirimi yap�ld�.

� Son 10 y�ld�r üye aidat borcunu ödemmiß üyeleri-
mize ikaz yaz�s� gönderilmiß olup, avukat arac�l�¤� ile ic-
ra alacak takibat� baßlat�lacakt�r.

� Sorumlu Yöneticilik Belgesi verilen Üyelerimize
ve Kimyagerlere, süresi dolan sorumlu yöneticilik bel-
geleri vizeleri ve iß yerlerine yaz� ile duyurulmakta ve ta-
kibi yap�lmaktad�r.

� Sorumlu Yöneticilik belgelerini onaylatmayan ve
yenilemeyen üyeleri Tar�m �l Müdürlüklerine yaz� ile
bildirilmektedir.

� Yönetim Kurulu Üyesi Gaye �SK�TKAN��n say-
manl�ktan ayr�lmas� ile saymanl�¤a S. Oktay ALTAN��n
yetkili k�l�nm�ßt�r.

� Makine Mühendisleri Odas� Yönetim Kurulu
TMMOB Platformu olußturulmas� için ÇORLU da top-
lant�ya yönetim kurulu kat�lm�ßt�r.

� 06 Nisan 2003 de TMMOB II.Müh. Mim. Kurulta-
y� toplant�s�nda Hüseyin KAHRAMAN kat�lm�ßt�r.

� IV Dan�ßma Kurulu 24 May�s 2003 tarihinde KMO
Güney Bölge Þubesinde toplant�ya Baßkan Salih Zeki
DEÚ�RMENC� kat�lm�ßt�r.

� �kmal �stasyonlar�nda Sorumlu Müdürlük Teknik
Okulu etkinli¤in yaplmas� için çal�ßmalar yap�l�yor.



✓ 15 Ocak 2003 çarßamba. Rahmetli meslektaß�-
m�z Müfit PEPE için sabah saat: 7.30�da KB �ßletme-
lerinde yap�lan törene yönetim kurulumuzdan Baßkan
Osman Nuri P�LG�R, Sayman Kenan B�R kat�ld� ve
Bahattin KARAGÖZ cenaze ile birlikte topra¤a veri-
lece¤i yer olan Çorum�a gitti.

✓ 16 Ocak 2003 perßembe. Tüm uyar�lar�m�za ra¤-
men üye aidatlar�n� ödememekte �srar eden üyelerimi-
ze hukuki yapt�r�m uygulamak amac�yla saat:
11.00�da Baßkan Osman Nuri P�LG�R, Sayman Kenan
B�R ve Sekreter Üye F. Dilek ÖZDOÚAN taraf�ndan,
Avukat Do¤an ÖCAL ziyaret edildi. Konuyla ilgili
görüß al�ßverißinde bulunuldu ve kendisine konu ile il-
gili alacaklar�m�z� hukuki yönden al�nabilmesi için no-
terden yetki verme hususunda anlaßmaya var�ld�.

✓ 21 Ocak Sal� saat: 14.00�da Baßkan Osman Nu-
ri P�LG�R ve Sayman Kenan B�R taraf�ndan Ondokuz
May�s Üniversitesi Kimya Bölüm Baßkan� Prof. Dr.
�smail GÜMRÜKÇÜOÚLU, Üniversitedeki odas�nda
ziyaret edildi. Burada Odam�z taraf�ndan yap�lmas�
planlanan Sorumlu Yöneticilik ve At�k Su Ar�tma E¤i-
tim programlar�yla ilgili görüß al�ßverißinde bulunul-
du. Buradaki toplant�ya Doç. Dr. Necati MENEK ve
Doç. Dr. Ahmet UYANIK�da kat�ld�. 

✓ 22 Ocak 2003 çarßamba günü KB ißletletmeleri
Metalurji Mühendisi Atilla YAZICI beyin vefat�n� ö¤-
rendik. Akßam saat: 20.00 sular�nda Baßkan Osman
Nuri P�LG�R ve Sayman Kenan B�R KB�ßletmelerine
giderek merhum ailesine baßsa¤l�¤� dileklerini iletti.

✓ 23 Ocak 2003 perßembe günü Avukat Do¤an
ÖCAL�a vekalet vermek üzere notere gidildi. Daha
sonra Baßkan Osman Nuri P�LG�R, Sayman Kenan
B�R ve Sekreter Üye F. Dilek ÖZDOÚAN�la birlikte
Samsun ilinde üye aidatlar�n� ödemeyen 14 üyemiz
hakk�nda hukuki ißlem baßlatmak amac�yla Avukat
Do¤an ÖCAL�a evraklar teslim edildi.

Aynu gün saat:14.00�da Odam�z üyesi lastik fabri-
kas� sahibi Nedim ABD�K ziyaret edilerek görüß al�ß-
verißinde bulunuldu. 

✓ 30 Ocak 2003 perßembe günü K�z�lay Baßkan�
Mustafa KESK�N ziyaret edilerek Kira Sözleßmesi ya-
p�ld�.

Ayn� gün saat:13.00�da da TÜGSAÞ�ta çal�ßan
meslektaßlar�m�z Baßkan Osman Nuri P�LG�R, Baß-
kan yard�mc�s� Bahattin KARAGÖZ ve Sayman Ke-
nan B�R taraf�ndan ziyaret edilerek çeßitli konularda
görüß al�ßverißinde bulunuldu.

✓ 31 Ocak 2003 cuma günü saat: 16.00�da Baßkan
Osman Nuri P�LG�R ve Sayman Kenan B�R taraf�n-
dan Ulusoy Un ve Ulusoy Çay paketleme tesislerinde
sorumlu yönetici olarak çal�ßan meslektaßlar�m�z ziya-
ret edildi.

✓ 02 Þubat 2003 pazar günü Baßkan oda yönetim
kurulu üyemiz Beßir ESEN�in ablas�, odam�z�n üyesi
Dürdane ESEN�in nikah törenine, Baßkan Osman Nu-
ri P�LG�R, Baßkan Yard�mc�s� Bahattin KARAGÖZ
ve Sayman Kenan B�R�den olußan grup kat�ld�.

✓ 06 Þubat 2003 perßembe günü Baßkan Osman
Nuri P�LG�R taraf�ndan;

Sak�z dondurma fabrikas�, sahibi �brahim BAÞ, Yi-
bitaß Lafarge beton tesisi kalite kontrol ßefi Kimya
Mühendisi Zülal BAÞTOPÇU, Hasel Helva Fabrikas�
Sorumlu Yöneticisi Kimya Mühendisi Tülay TAÞKIN
AKÇABAY ve ÖZ,�Ç firmas� sahibi Kimya Mühendi-
si Muhammet ÞAH�N ziyaret edildi.

✓ Ocak ay� içerisinde Samsun�da faaliyete geçiril-
meye çal�ß�lan Mobil Santral konusunu yeniden gün-
deme taß�mak üzere yap�lan toplant�ya Baßkan Osman
Nuri P�LG�R, Elektrik Mühendisleri Odas� Þube Baß-
kan� Metin TELETAR ve Ziraat Mühendisleri Odas�
Þube Baßkan� Ünal IÞIKER ile Samsun �lkoordinas-
yon Kurulu Baßkan� Selâmi beyin kat�l�m�yla yap�lan
toplant�da al�nan karar gere¤i odam�z�n konuyla ilgili
yeni düzenlenmiß geniß bir görüßünü içeren rapor, 07
Þubat 2003 cuma günü haz�r halde komisyona iletildi.

Bu arada 18 Ocak cumartesi günü Samsun�da yap�-
lan ve TMMOB Baßkan� Kaya GÜVENÇ�in kat�ld�¤�
Bölge toplant�s�na Baßkan Osman Nuri P�LG�R, Sek-
reter Üye F. Dilek ÖZDOÚAN ve Sayman Üye Kenan
B�R kat�lm�ßt�r.
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✓ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas� Kocaeli

Þubesinin 18 Ocak 2003 tarihinde gerçekleßtirdi-

¤i "Kalite Yönetim Sistemine Genel Bir Bak�ß"

konulu seminerini odam�z yazman üyesi Rüknet-

tin BIÇAKLI vermißtir.

✓ Kocaeli Þube olarak Düzenleme Kurulunda bu-

lundu¤umuz, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sa-

nayi Odas�n�n ortaklaßa 8-10 Ekim 2003 tarihin-

de gerçekleßtirece¤i "1. Uluslar aras� Büyük En-

düstriyel Kazalar Kongresi"nin "Risk Demokra-

sisi" adl� I.. Çal�ßtay� 27 Þubat 2003 tarihinde bü-

yük bir kat�l�mla yap�lm�ßt�r.

✓ 10-14 Mart 2003 tarihinde Kocaeli Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Veziro¤lu Kampüsünde,

Kimya Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileriyle bir-

likte stand açarak ö¤rencilere ve Ö¤retim Üyele-

rine kitap sat�ß� gerçekleßtirilmißtir.

✓ Kocaeli Valili¤i�nin 07 Mart 2003 tarihinde dü-

zenledi¤i MADP-Mahalle Afet Destek Projesi

Bilgilendirme ve De¤erlendirme toplant�s�na

Odam�z ad�na Rüknettin BIÇAKLI kat�lm�ßt�r.

✓ TMMOB Çevre Mühendisleri Odas� Kocaeli

Temsilcili¤i, Kimya Mühendisleri Odas� Kocaeli

Þubesi ile ortaklaßa "LPG �kmal �stasyonlar�nda

Sorumlu Müdürlük E¤itim Semineri" 26-27-28

Mart 2003 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Konfe-

rans Salonunda 26 kißilik kat�l�mla gerçekleßtiril-

mißtir. Bunun 10 kißisi Kimya Mühendisidir.

✓ Kocaeli Þube olarak Düzenleme Kurulunda bu-

lundu¤umuz, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sa-

nayi Odas�n�n ortaklaßa 8-10 Ekim 2003 tarihin-

de gerçekleßtirece¤i "1. Uluslar aras� Büyük En-

düstriyel Kazalar Kongresi"nin "Tehlikeli Kim-

yasallar�n Taß�n�m�" adl� II.. Çal�ßtay� 03 Nisan

2003 tarihinde büyük bir kat�l�mla yap�lm�ßt�r.

✓ 09 Nisan 2003 tarihinde TMMOB GENÇ Kimya

Mühendisi Ö¤rencileriyle toplant� yap�lm�ßt�r.

TMMOB GENÇ olarak yapabileceklerimiz, Oda-

m�z�n katk�lar�, sorunlar ve etkinlikler konußul-

mußtur.

✓ KMO Kocaeli Þube Ö¤renci Üye Yönet-

meli¤imize göre 10 ö¤renci üyemiz olmußtur.

✓ Kocaeli Þube olarak Düzenleme Kurulunda

bulundu¤umuz Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli

Sanayi Odas�n�n ortaklaßa 8-10 Ekim 2003

tarihinde gerçekleßtirece¤i "I. Uluslar aras�

Büyük Endüstriyel Kazalar Kongresi�nin "En-

düstriyel Kazalara Müdahale ve Kimyasal

Temizleme" adl� III. Çal�ßtay� 29 May�s 2003

tarihinde büyük bir kat�l�mla yap�lm�ßt�r.

✓ 18 Haziran 2003 tarihinde Kocaeli Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Dekan�, Ö¤retim Üyeleri

ve TMMOB�a ba¤l� Kocaeli Odalar� Þube ve

Temsilci baßkanlar� ile toplant� yap�lm�ßt�r.Bun-

dan sonraki oda etkinliklerinde Mühendislik

Fakültesinin de yer alaca¤� ve her türlü yard�m-

laßman�n içerisinde olaca¤� sonucuna var�ld�.

✓ 16 A¤ustos 2003 tarihinde �KK olarak 1999 Mar-

mara Depremi nedeniyle bas�n duyurusu ve çeßit-

li etkinlikler yap�lacakt�r.

KMO Kocaeli Þube üye say�lar�m�z� belirlemek,

üye bilgilerini güncellemek ve aidat ödentilerini

sa¤lamak amac�yla, Gebze, �zmit, Adapazar�, Bolu,

Düzce ve Yalova sanayi kurulußlar�na mektuplar

gönderilmiß olup cevaplar beklenmektedir.

Birkaç büyük sanayi tesisleri ziyaretleri gerçek-

leßtirilerek yerinde üye kay�tlar� yap�lmas� planlan-

maktad�r.
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��SSTTAANNBBUULL ÞÞUUBBEESS�� EETTKK��NNLL��KKLLEERR��

KMO �stanbul Þubesi�nde 38. Dönemin Haziran
2002 Nisan 2003 tarihine kadar gerçekleßtirilen çal�ß-
malar özetle aßa¤�daki gibidir.

SSOORRUUMMLLUU MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜKK EEÚÚ��TT��MM PPRROOGGRRAAMM--
LLAARRII

� 07-11.10.2002 haftas�nda LPG için kat�lanlara
G�da derslerine paralel olarak LPG ile ilgili konular
ayr�ca ißlenerek 12 kat�l�mc� ile,

� 14-17.04.2003 haftas�nda 14 kat�l�mc� ile 

iki e¤itim program� gerçekleßtirildi.

TTEEHHLL��KKEELL�� KK��MMYYAASSAALLLLAARR ��ÇÇ��NN GGÜÜVVEENNLL��KK
BB��LLGG�� FFOORRMMLLAARRII BB��LLGG��LLEENNDD��RRMMEE SSEEMM��NNEERR��

� 13-14.11.2002 haftas�nda 20 kat�l�mc� ile,

� 20-21.11.2002 haftas�nda 13 kat�l�mc� ile,

� 08-10.04.2003 haftas�nda 17 kat�l�mc� ile

üç e¤itim program� gerçekleßtirildi.

��ÞÞYYEERR�� TTEEMMSS��LLCC��LL��ÚÚ�� ÇÇAALLIIÞÞMMAALLAARRII

�ßyeri temsilcilerinin 38. Dönem için çal�ßma dos-
yalar� yeniden olußturularak kendilerine teslim edil-
mißtir. �ßyeri Temsilcileri ve �ßlerleri ßöyledir.

Erol Özer (12325) Clariant A.Þ. Þefika Alt�nsoy
(14775) Polisan A.Þ. Nurten Akbulut (9447) �Ü Müh.
Fak. Kimya Müh. Böl., �lknur Küçük (14399) YTÜ
Kimya-Met.Fak. Kimya Müh. Böl., Cahide Solmaz
(14638) Marshall Boya Vernik A.Þ., Hüseyin Temizel
(16133) Evyap Sabun San., Ali Öztürk (12818) ve Ha-
lil Dertli (13090) �TÜ Kimya-Met. Fak. Kimya Müh.
Böl., Mevlut Polat (16180) Betek Boya.

��ÞÞYYEERR�� TTOOPPLLAANNTTIILLAARRII

11 Ekim 2002 tarihinde Marshall Boya Fabrikas�,
20 Ocak 2003 tarihinde de Marshall ve Polisan fabri-
kalar�na iß yeri ziyaretleri yap�ld�. Bu ißyerlerinde �ß-

yeri Temsilcilerimizin çabalar� ile SMEP gerçekleßti-
rilmesi, üyelik ve ödentiler konular�nda ad�mlar at�ld�.

20 Ocak 2003 tarihlerinde Marshall Boya ve Poli-
san Kimya fabrikalar�na iß yeri ziyaretleri yap�ld�. �ß-
yerlerinde verilecek olan SMEP e¤itimin program�
üzerine görüßülerek, e¤itimlerin gerçekleßtirilmesi ka-
rarlaßt�r�ld�.

��ÞÞYYEERRLLEERR��NNDDEE EEÚÚ��TT��MMLLEERR

Boya sektörüne yönelik olarak haz�rlanan Sorumlu
Müdürlük E¤itim Program�, Tehlikeli Kimyasallar ko-
nusunda içeren biçimiyle;

� 04-06-11-13-18/03/2003 tarihlerinde 5 tam gün
olarak Polisan Kimya Sanayi A.Þ. Dilovas�- Gebze
/Kocaeli tesislerinde 22 kat�l�mc� ile,

� 06-07-11-12-14-17-19/03/2003 tarihlerinde Mars-
hall Boya Dilovas� - Gebze /Kocaeli tesislerinde 16 ka-
t�l�mc� (iki kat�l�mc� d�ßar�dan) ile gerçekleßtirildi.

ÖÖÚÚRREENNCC�� KKOOMM��SSYYOONNUU VVEE SSTTAAJJ YYEERR�� DDAAÚÚII--
TTIIMMII ÇÇAALLIIÞÞMMAALLAARRII

Ö¤renci Komisyonunu olußturan ö¤renciler bugü-
ne dek yedi toplant� yapt�. Ayda bir toplant� karar� al-
d�lar. �stanbul Üniversitesinde Kariyer Günleri çerçe-
vesinde Tekstil, Polimer, �laç, �ßçi Sa¤l�¤� �ß Güvenli-
¤i konular�nda  söyleßiler yapmay� kararlaßt�rd�lar.
Bunlardan ilki Tekstil Sanayi konusunda 25 Aral�k
2002 günü �Ü de konußmac� olarak Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Halil �brahim Gümüß�ün kat�l�m�yla
gerçekleßtirildi. Ö¤renci Üyelerimizin say�s�:34 tür.
Staj yeri sa¤lanmas� çal�ßmalar� sürdürülmektedir. Ni-
san 2003 itibariyle staj baßvuru say�s� 36, sa¤lanan staj
yeri say�s� 24 dür.

MMÜÜHHEENNDD��SSLL��KK MM��MMAARRLLIIKK HHAAFFTTAASSII ÇÇAALLIIÞÞ--
MMAALLAARRII

12-18 Ekim 2002 günlerinde çeßitli etkinliklerle
kutlanan Mühendislik Mimarl�k Haftas��nda Þubemiz-
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ce yap�lan etkinlikler ßunlard�r:

� Söyleßi: Sanayinin Kimya Mühendislerinden
Beklentileri. Yer: �stanbul Üniversitesi Avc�lar Kam-
püsü, Tarih: 17.10.2002. Konußmac�lar: Selçuk Pak-
soy (Paksoy Þti), Mehmet Ali �nce (Pisa Tekstil Þti),
Þube YK�ndan A. Seza Baßtu¤. Söyleßide Odam�z�n
tan�t�m� da yap�lm�ßt�r.

� Lise Söyleßileri: Çeßitli Liselerde Mühendislik ve
Mimarl�k mesleklerini tan�tmak amac�yla yap�lan ge-
lenekselleßen bu etkinli¤e 6 ayr� liseye giderek kat�l�n-
m�ßt�r.

� Sokak Sergisi: Odalar�m�z�n birimlerince ço¤un-
lukla Beyo¤lu �stiklal Caddesinde aç�lan tan�t�m
amaçl� olan, düzenli olarak kat�ld�¤�m�z gelenekselleß-
miß Sergiye bu y�lda kat�l�nm�ßt�r.

� 16 Ekim 2002 çarßamba günü G�da Mühendisleri
Odas��n�n düzenledi¤iSorumlu Müdürlük Panelimize
Þubemiz ad�na Yönetim Kurulu Üyemiz Erkan Arslan
kat�larak Sorumlu Müdürlük Kültürünün yerleßmesi,
sorumluluklar�, yetkilerinin neler oldu¤u, Yasa ve Tü-
zükler Konusunda konußmas�n� yapt�.

KKMMOO YYKK vvee KKMMOO ��SSTTAANNBBUULL ÞÞUUBBEE YYKK OORR--
TTAAKK TTOOPPLLAANNTTIISSII

21 Aral�k 2002 Cumartesi günü �stanbul�da ger-
çekleßtirilen toplant�da mali sorunlar, Sorumlu Mü-
dürlük ve e¤itim program�, Kimya Mühendisli¤i Der-
gisi, KMO Web sitesi, çal�ßma ilkeleri ve çal�ßma an-
lay�ß�, çal�ßanlar�n sorunlar�, gerçekleßtirilemeyen ça-
l�ßmalar gibi konular üzerinde duruldu. 21 Þubat 2003
cuma günü Ankara�da gerçekleßtirilen toplant�da Bo-
ya Kongresi, Mali Sorunlar. Sorumlu Müdürlük, Boya
Kongresi ayr� bir Web sitesi olußturulmas�, çal�ßanla-
r�n sorunlar� gibi konular üzerinde duruldu.

PPAANNEELL:: ��ÞÞÇÇ�� SSAAÚÚLLIIÚÚII ��ÞÞ GGÜÜVVEENNLL��ÚÚ�� VVEE SSOO--
RRUUMMLLUU MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜKK

27-28/02/Þubat/01-02/Mart/2003 tarihlerinde dü-
zenlenen Kimya Fuar� (CHEMISTRY�03) çerçevesin-
de, 01 Mart 2003 günü, yöneticili¤ini Erkan Arslan��n
yapt�¤� ve Prof. Dr. Neßet Kad�gan (KMO �stanbul Þu-
besi II. Baßkan), Prof. Dr. Artemis Karaali (�TÜ G�da

Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi) nin kat�ld�¤�
��ßçi Sa¤l�¤� �ß Güvenli¤i ve Sorumlu Müdürlük� baß-
l�kl� bir panel düzenlendi. Panele 90 kißi kat�ld�. Panel
Kimyasal Teknolojiler Dergisinde geniß bir biçimde
yer ald�.

KK��MMYYAA MMÜÜHHEENNDD��SSLLEERR�� OODDAASSII 4499..CCUU KKUU--
RRUULLUUÞÞ YYIILLDDÖÖNNÜÜMMÜÜ

26 Ocak 2003 günü Kimya Mühendisleri Odas��n�n
49.cu kurulußu y�ldönümü nedeniyle Kad�köy Gençlik
Merkezi Kalam�ß da bir akßam yeme¤i düzenlendi.
Yemek Kimya Mühendisleri Odas� �stanbul Þubesi
Baßkan� Doç. Dr. A. Seza Baßtu¤�un aç�l�ß konußma-
s�yla 75 kimya mühendisinin kat�l�m�yla gerçekleßti-
rildi.

FFUUAARR vvee SSEERRGG��LLEERREE KKAATTIILLIIMM

� 26-03/11/2002 de Tüyap Fuarc�l�¤�n Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi Beylikdüzü�nde düzenledi¤i �Ki-
tap Fuar�nda� TMMOB�nin stand�nda Yay�nlar�m�z
tan�t�ld�.

� 27-28 Þubat 01-02 Mart 2003 de Chemsty�03 Fu-
ar��nda (TÜYAP Beylikdüzü) tand aç�ld�. Stand�m�z-
yo¤un bir ilgi ile izlendi.

Bu fuar ve sergilerde KMO�nun tan�t�m�, üyelerle
görüßmeler ve yay�n sat�ß� yap�ld�.

BBOOYYAA 22000033 HHAAZZIIRRLLIIKK ÇÇAALLIIÞÞMMAALLAARRII

Boya Düzenleme Kurulu bugüne dek 13 toplant�
yapt�. Uluslararas� Kongre ve Sergilerin en önemlileri
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ile çak�ßmalar nedeniyle Düzenle Kurulunda Boya
Kongre ve Sergisinin tek seneler yerine çift senelerde
yap�lmas� önerisi do¤rultusunda Þube yönetim kurulu-
muzun onay� ile, Etkinli¤in 15-17 Nisan 2004 tarihle-
rinde yap�lmas�na karar verildi. Destekleyici Kuruluß
ça¤r� mektubu ve baßvuru formunun gönderilmesi sür-
dürülmektedir. Dört firma ça¤r�ya uyarak ön ödemele-
rini yapm�ßt�r. Sekiz firma da destekleyici olacaklar�-
n�n onay�n� vermiß bulunmaktad�r. Ayr�ca alt� firmada
destekleyici olabileceklerini bildirmißtir. Sergi etkinli-
¤ini düzenlemek isteyen Idexpo (Fransa) adl� uluslara-
ras� kuruluß ile görüßmeler sonucunda Irak savaß� yü-
zünden bu firma iste¤inden vazgeçti. �lk duyuru tasla-
¤� haz�rland�. Düzenleme Kurulunda de¤erlendirildi.
Duyurunun bast�r�larak Nisan 2003�de postaya veril-
mesine karar verildi.

TTEEKKSSTT��LL TTEERRBB��YYEESS�� 

EEÚÚ��TT��MM PPRROOGGRRAAMMII -- 11 TTEEKKSSLLAABB 22000033

11-12 Nisan 2003 tarihlerinde 58 kat�l�mc� ile Çer-
kezköy Organize Sanayi Bölgesi Toplant� Salonu Çer-
kezköy/Tekirda¤ da gerçekleßtirildi.

Ayn� e¤itim tekrar� 30-31 May�s tarihlerinde ayn�
yerde gerçekleßtirildi.

DDAANNIIÞÞMMAA KKUURRUULLUU TTOOPPLLAANNTTIILLAARRII

Þube Dan�ßma Kurulu Toplant�lar�:

� 31.10.2002, Gündem: Genel Seçimlerden Kimya
Mühendislerinin Beklentileri, Serbest Madde. Kat�-
l�mc� Say�s�: 14

22 Þubat 2003 Kimya Mühndisleri Odas� III. Da-

n�ßma Kurulu toplant�s�na geniß bir biçimde kat�l�nd�.

ÖÖTTEEKK�� ÇÇAALLIIÞÞMMAALLAARR

� 25 Ocak 2003 Emek Platformu taraf�ndan Lütfi
K�rdar Kongre ve Sergi Saray�nda düzenlenen �Yüzler
Bildirgesi� toplant�s�na, 26 Ocak 2003 Emek Platfor-
mu Savaßa Hay�r Bas�n Aç�klamas�na kat�l�nd�.

� Üye Ödenti toplama oran�n�n art�r�lmas� için ça-
l�ßmalar sürdürülüyor.

� Sorumlu Müdürlük E¤itim Program� için Yasa
Tüzük ve Yönetmelikleri içeren bir kitapç�k yay�mlan-
mas� amac�yla çal�ßmalar sürdürülüyor.

� �ßlerinde e¤itim çal�ßmalar�na devam edilmekte
olup, Safran Boya ve Hleks G�da�da �ßyerine özgü �ß-
çi Sa¤l�¤� ve �ß Güvenli¤i �ß Hijyeni ve Kißisel Koru-
yucular konusunda e¤itimler programlanm�ßt�r. Ayr�ca
�ß Sa¤l�¤� ve �ß Güvenli¤i Haftas� bünyesinde Birleßik
Metal �ß Sendikas��nda �ßyeri temsilcilerine yönelik
�S�G, Ergonomi, �ß Hijyeni ve Kißisel Koruyucular
konular�nda e¤itim düzenlenecektir.

� TMMOB �stanbul �l Koordinasyon Kurulu topan-
t�lar�na ve çeßitli komisyon çal�ßmlar�na kat�l�m sürdü-
rülüyor.

� KMO web sitesi �stanbul Þube say�s� güncelleme
çal�ßmalar� sürüyor.

� �lkini 21.10.2002 tarihinde yay�mlamaya baßlad�-
¤�m�z ve bugüne kadar 9 adet yay�mlad�¤�m�z internet
ortam�ndaki haberleßme organ�m�z e-bizbize e-posta
adres Þubemiz taraf�ndan bilinen üyeleimize gönderil-
mektedir. Üyelerimizin katk� ve önerilerini bekleyen
e-bizbize e-posta adreslerini bildiren üyelerimize de
gönderilecektir.
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SS��CC��LL NNOO AADDII -- SSOOYYAADDII ÞÞUUBBEESS��
16064 SEHER AYVAZ ANKARA
16065 ÖZLEM KÜÇÜK EGE BÖLGE
16066 AD�L KASAP EGE BÖLGE
16067 ÖZLEM IÞIKER EGE BÖLGE
16068 ORHAN TAÞÇI �STANBUL
16069 H�DAYET DEM�R �STANBUL
16070 MAHMUT ODABAÞI �STANBUL
16071 SAL�H SABAN �STANBUL
16072 YAVUZ BAYRAK �STANBUL
16073 AL� ERDEM AYYILDIZ �STANBUL
16074 N�LÜFER ÖZPEHL�VAN BURSA
16075 BELG�N KARABACAKOÚLU BURSA
16076 CEYDA B�LG�Ç BURSA
16077 M�NE ÖZDEM�R BURSA
16078 FATMA TÜMSEK BURSA
16079 HAKAN DEM�RAL BURSA
16080 HAL�T LEVENT HOÞGÜN BURSA
16081 AYÞEGÜL AÞKIN BURSA
16082 GÖNÜL HAT�POÚLU �STANBUL
16083 F�GEN SÜRÜCÜ �STANBUL
16084 EDA Ç�ÇEKÇ� �STANBUL
16085 MUHAMMET HAKAN OSKAY �STANBUL
16086 YUNUS TÜRK �STANBUL
16087 ZEHRA DEM�RTOLA �STANBUL
16088 ÇOÞKUN DURMAGÜZEL �STANBUL
16089 GÜNAY YÜKSEL ANKARA
16090 EROL ERTUÚRUL �STANBUL
16091 M�NE ÞAH�N KOCAEL�
16092 YUSUF DEN�Z OKUMUÞOÚLU ANKARA
16093 ECEV�T SUCU ANKARA
16094 ASUMAN GÖKALP ANKARA
16095 SELÇUK �NAL GÜNEY BÖLGE
16096 HASAN SEÇER GÜNEY BÖLGE
16097 SERAP KÖKSAL GÜNEY BÖLGE
16098 BED�Z EZ�C� GÜNEY BÖLGE
16099 BETÜL TURSUN GÜNEY BÖLGE
16100 SEDA EK�NC� ANKARA
16101 A. MESUT ÇAKIR ANKARA
16102 YILMAZ YÜREKL� EGE BÖLGE
16103 GÜLSÜN GAMZE ÖZKAN GÜNEY BÖLGE
16104 TUNA DAÚLI GÜNEY BÖLGE
16105 MEHMET UMAÇ GÜNEY BÖLGE
16106 YUSUF SAKAR GÜNEY BÖLGE
16107 EYÜP YILMAZ GÜNEY BÖLGE
16108 MUSTAFA KENAN GÖNÜLER� GÜNEY BÖLGE
16109 HÜSEY�N AVLAR GÜNEY BÖLGE
16110 FAT�H AKSU GÜNEY BÖLGE
16111 MEHMET EM�N BAMYACI ANKARA
16112 SERKAN UZKANBAÞ TRAKYA BÖLGE
16113 HÜSEY�N TÜYSÜZ ANKARA
16114 EYLEM ÖZLEM TUFAN ANKARA
16115 EBRU GÜRBÜZ BURSA
16116 G�RAY SENCER �STANBUL

16117 �ZZET SEL�M �STANBUL
16118 CÜNEYT KUMRU �STANBUL
16119 GONCA ÖZÇAKIR �STANBUL
16120 EM�NE URUNDAÞ �STANBUL
16121 FER�ZE TUÚBA BALCI �STANBUL
16122 BUÚRA ÇEL�K �STANBUL
16123 �SMA�L NEC�L SOMER BURSA
16124 MAKBULE SÖNMEZIÞIK BURSA
16125 BAHAR ERS�N EGE BÖLGE
16126 SEL�M YET�Þ EGE BÖLGE
16127 ERKAN ÇALIÞIYOR EGE BÖLGE
16128 SELDA ÇALIÞIYOR EGE BÖLGE
16129 AYÞE SAÚLAM EGE BÖLGE
16130 BURCU TUNCER EGE BÖLGE
16131 SEDEM BERBEROÚLU EGE BÖLGE
16132 MUSTAFA KEMAL OÚUZTÜRK �STANBUL
16133 HÜSEY�N TEM�ZEL �STANBUL
16134 PINAR BATUK �STANBUL
16135 EBRU ERGÜVEN �STANBUL
16136 MELTEM ALTAÞ �STANBUL
16137 NURAL KURTARAN �STANBUL
16138 B�RGÜL POLAT �STANBUL
16139 ÞERM�N AKTAN KÜÇÜKBAY BURSA
16140 TÜRKER ULUPINAR BURSA
16141 SÜLEYMAN TOPÇU BURSA
16142 SUAT BARAÞ BURSA
16143 HASAN HÜSEY�N ERDURAN GÜNEY BÖLGE
16144 HÜSEY�N P�RENE GÜNEY BÖLGE
16145 ENDER YÜKSEL KOCAEL�
16146 EBRU AÚRAK KOCAEL�
16147 SENEM BALADIN KOCAEL�
16148 YEÞ�M EROYMAK (ESK�C�) EGE BÖLGE
16149 SÜMER UMUT DEM�REL TRAKYA BÖLGE 
16150 F�L�Z YALÇIN �STANBUL
16151 MEHMET AKKAÞ ANKARA
16152 RESUL ALTUN ANKARA
16153 UÚUR TOPÇU ANKARA
16154 NURÇ�N (EVSEN) URGENÇ �STANBUL
16155 AYHAN ÞAH�N BURSA
16156 MEHMET AYDOÚAN EGE BÖLGE
16157 SAF�YE SEMA DEM�REL KARADEN�Z 
16158 N�MET USLU (T�RYAK�) �STANBUL
16159 ZÜBEYDE DAL GÜNEY BÖLGE
16160 AYÞE KARACA GÜNEY BÖLGE
16161 ÖZCAN KAHRAMAN GÜNEY BÖLGE
16162 ERTUÚRUL POLAT EGE BÖLGE
16163 ZAFER �M�R EGE BÖLGE
16164 NEVZAT ÜZER EGE BÖLGE
16165 BAHAR SÖNMEZ EGE BÖLGE
16166 MUSTAFA KISACIKOÚLU EGE BÖLGE
16167 GÜNGÖR SARIGÜL EGE BÖLGE
16168 DEN�Z ERTUÚRUL EGE BÖLGE
16169 YASEM�N ÖKTEN EGE BÖLGE
16170 GÜLAY KORKMAZ EGE BÖLGE
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16171 EBRU AYGÜN EGE BÖLGE
16172 BERNA KOÇ EGE BÖLGE
16173 D�LEK KÖSE KOCAEL�
16174 YÜKSEL AYDIN ANKARA
16175 MAHMUT Z�YAN ANKARA
16176 FATMA EM�R BURSA
16177 SERAP Ç�FTELER ANKARA
16178 MUSTAFA YILMAZ �STANBUL
16179 BETÜL ARIKAN �STANBUL
16180 MEVLÜT POLAT �STANBUL
16181 NAZ�F UTKU PAKD�L BURSA
16182 EL�F (ÞENTÜRK) YURDUNUSEVEN BURSA
16183 ERDEM DEN�Z TRAKYA BÖLGE 
16184 �PEK ALMILA DEM�RELL� ANKARA
16185 NUR�YE DEM�RPARMAK EGE BÖLGE
16186 MAR� KLODYA ARAZ �STANBUL
16187 NESR�N MENEMENL� EGE BÖLGE
16188 �PEK ISI �STANBUL
16189 HAT�CE ÇORAPLI ANKARA
16190 BURCU ULUDEM�R ANKARA
16191 ORUÇ SOLMAZ ANKARA
16192 FERDA GÜRAÚAÇ BURSA
16193 CENK DÜLGEROÚLU EGE BÖLGE
16194 NAZLI GÜLER EGE BÖLGE
16195 YEÞ�M BAYRAKTAR BURSA
16196 RA�KA NAZAN KÜRÜK GÜNEY BÖLGE
16197 D�LBER S�BEL GÖLGE GÜNEY BÖLGE
16198 NAC� AKYAZI TRAKYA BÖLGE 
16199 SABR� KÖROÚLU �STANBUL
16200 BURCU ELÇ�N ÇELEN ANKARA
16201 NAZAN PAYAS �STANBUL
16202 SEV�M ÖZMEN �STANBUL
16203 AL� DURAN �STANBUL
16204 S. GÜL�N POZAN �STANBUL
16205 IÞIL ACAR �STANBUL
16206 AYBEN YÜCEDAÚ �STANBUL
16207 MEHMET NUMAN YÜNCÜOÚLU �STANBUL
16208 HAYR� EMRE BAYSAL �STANBUL
16209 MUSTAFA SELÇUK B�LG�N �STANBUL
16210 HAYRULLAH BÜYÜKVURAL ANKARA
16211 HAMD� AKIN KOCAEL�
16212 SAVAÞ SENG�R GÜNEY BÖLGE
16213 ÜNAL TURHAN �STANBUL
16214 YASEM�N DUMLU EGE BÖLGE
16215 CEM ERDOÚAN EGE BÖLGE
16216 �LHAN MENEMENL�OÚLU EGE BÖLGE
16217 AHMET TURGUT �STANBUL
16218 ZEYNEP ÇOBAN (ÞENVEL�) BURSA
16219 CANTÜRK MERAL ANKARA
16220 �DR�S SAÚLAM KARADEN�Z 
16221 AL� BAYAR BURSA
16222 CELAL MURAT ÖZHUN EGE BÖLGE
16223 MUSTAFA EYÜBOÚLU KARADEN�Z 
16224 AYHAN ASLANTAÞ BURSA
16225 D�ÚDEM EM�RZEOÚLU ANKARA
16226 ARZU MERVE ÜNLÜAÚAÇ GÜNEY BÖLGE
16227 ALPER ÖZTEK�N GÜNEY BÖLGE
16228 ÞULE ÖVEY�K BURSA

16229 B�RAH�M ATAY BURSA
16230 CEYLAN GÜNDÜZ ANKARA
16231 TUÚBA KESER EGE BÖLGE
16232 AYÞEN KOÇ (B�RG�L�OÚLU) EGE BÖLGE
16233 FERD� ÖZER EGE BÖLGE
16234 OSMAN ÖZÇ�FTÇ� EGE BÖLGE
16235 SERVET SERBES EGE BÖLGE
16236 NEÞE BATUR EGE BÖLGE
16237 DAVUT ERDEM ANKARA
16238 MUSTAFA ÖZDEM�R �STANBUL
16239 MUSTAFA ÖZGEN ANKARA
16240 S�NAN AKBAÞ ANKARA
16241 MEHMET EM�N ÇINAR �STANBUL
16242 MEVLÜT AKBIYIK ANKARA
16243 �LKER ATILANOK GÜNEY BÖLGE
16244 ÞULE Þ�MD�VAR GÜNEY BÖLGE
16245 AL� ÇOBAN GÜNEY BÖLGE
16246 MELEK SAPMAZ ANKARA
16247 LEVENT M�L EGE BÖLGE
16248 ADNAN TARHAN EGE BÖLGE
16249 IRMAK YAYIN �STANBUL
16250 TUÚBA IRGATOÚLU ANKARA
16251 AYÇA ERDEM ANKARA
16252 NURCAN KUFACI �STANBUL
16253 HAKAN YÜZER GÜNEY BÖLGE
16254 AHMET DOÚAN �STANBUL
16255 EL�F DÖRTCAN �STANBUL
16256 ELÇ�N BIYIK �STANBUL
16257 EL�F ÖZCAN �STANBUL
16258 N�HAN MÜSELL�M �STANBUL
16259 ASLI SAYGILI �STANBUL
16260 ÖZGE GERG�N �STANBUL
16261 FEVZ�YE B�TM�Þ TRAKYA BÖLGE 
16262 HASAN SAÚIR KARADEN�Z 
16263 AL� MURTAZA YILMAZ KARADEN�Z 
16264 HAF�ZE AYDINLI ANKARA
16265 MÜGE KÜÇÜKTUNCA ANKARA
16266 YEL�Z YET�Þ ANKARA
16267 EROL AY EGE BÖLGE
16268 YASEM�N ELB�N BURSA
16269 MEHMET GÜR ANKARA
16270 MESUT ÖZSOY EGE BÖLGE
16271 FATMA AKYOL EGE BÖLGE
16272 HUR�YE ÖZTÜRK EGE BÖLGE
16273 HASAN MURAT GÖKTAY EGE BÖLGE
16274 TUBA ASLAN EGE BÖLGE
16275 S�NEM KARAASLAN EGE BÖLGE
16276 ÜM�T ABAY EGE BÖLGE
16277 MURAT SEYHAN EGE BÖLGE
16278 ÖZLEM ACAR KOCAEL�
16279 MEHMET EMRE ERBERBER KOCAEL�
16280 HAYAT BOZKIR ANKARA
16281 MET�N ASLAN ANKARA
16282 EBUBEK�R TOKER BURSA
16283 ABDURRAHMAN ÜNAL BURSA
16284 ORHAN DURMUÞ KOCAEL�
16285 NAZ�FE D�NÇ �STANBUL
16286 GÜLAY RENÇBER �STANBUL
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Yay�n AAd� Sat�ß FFiyat�  ((TL) 
2. G�da Mühendisli¤i Kongresi 1.500.000
3. Tekstil Boyalar� Kimyasal Mad. ve Uyg. Son 1.500.000
Ambalaj Teknolojisi ve Yan Sanayi. Kongresi 97 3.500.000
Ambalaj Teknolojisi ve Yan Sanayi. Kongresi 99 6.000.000
At�ksu Analiz fotokopi 
At�ksu Ar�tma Sistemleri kalmad�
At�ksu Ar�tma Sistemleri �ßletmecili¤i fotokopi 
Bor 5.000.000
Boya '95 Bildiriler Kitab� 3.000.000
Boya '97 Bildiriler Kitab� 3.000.000
Boya '99 Bildiriler el Kitab� 4.000.000
Boya '2001 Bildiriler Kitab� 13.500.000
Boya El Kitab� 15.000.000
Do¤algaz Teknik Kurallar� 2.500.000
Fabrika Tasar�mc�l�¤� 1.500.000
Hava Kirlili¤i Kontrol ve Denetimi 3.500.000
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi fotokopi 
�ß Güvenli¤i 3.500.000
�ß Hijyeni Kimyasal Etkenler 6.000.000
�ß Hijyeni Fiziksel Etkenler 6.000.000
�ßçi Sa¤l�¤� �ß Güvenli¤i (2) 3.500.000
Kimya, Kimya Mühendisli¤i ve Çevre Terimleri K�lavuzu 3.500.000
Kimyasal Biyolojik At�ksu Ar�tma Okulu fotokopi 
Kimya Sanayi Katalo¤u 99 6.000.000
Laboratuvarda Al�nacak Emniyet Önlemleri fotokopi 
Madeni Ya¤lar Sempozyumu Bildirileri 3.500.000
Modern Analiz Yöntemleri (1) fotokopi 
Modern Analiz Yöntemleri (2) fotokopi 
Mühendisler �çin Korozyon 10.000.000
Osmanl�larda Kimyasal Semboller ve Formüller (1834-1928) 3.000.000
Plastik �ßletme Teknikleri Kalite Kontrol fotokopi
Sabun, Detarjan ve Yan Sanayileri Kongresi 97 2.500.000
Sabun, Detarjan ve Yan Sanayileri Kongresi 2000 10.000.000
Selüloz, Polyester ve Kar�ß�m Elyaf�n Terbiye Prosesleri fotokopi 
Sorumlu Müdürlük Sertifika E¤itim Program� fotokopi 
Tekstil Sempozyumu 93 3.500.000
Tekstil Sempozyumu 97 3.500.000
Tekstil Sempozyumu 99 3.000.000
Toplam Kalite Yönetimi fotokopi 
Türkiye Kimya Dergileri Bibliyografyas� 3.000.000
Türkiye'de Kömür Politikalar� ve Temiz Kömür 6.000.000
Türk G�da Mevzuat� 3.500.000
Yang�n Okulu ( 1 ) fotokopi 
Yang�n Okulu (2) fotokopi 
Yang�n Sempozyumu 3.500.000
Yang�n Güvenlik Kongresi 5.000.000
Yang�ndan Korunma Yönetmelikleri 3.500.000
II. Yang�n Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitab� 12.500.000
Yang�ndan Korunma Yöntemleri 3.500.000
II. G�da Mühendisli¤i 3.500.000
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