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Günümüz teknolojik geliĢmeleri kimya sektörünün yaygın uygulama ve kullanım 

alanlarının doğmasına, ve günlük yaĢantımızda vazgeçmeyi bile düĢünemeyeceğimiz 

imkanların sağlanmasına neden olmuĢtur. Bugün Anadolunun en ücra köĢesindeki en 

yalın teknikten tutun da büyük Ģehirlerde en modern imkanlarla yapılan ekmekten, 

peynire, sabundan, boyaya günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan pekçok ürün aslında en 

temel kimyasal tepkimelerin sonucudur. Bilgisayar, cep telefonu ve TV ekranlarının 

geliĢtirilmesinde kullanılan bileĢikler, yan etkileri azaltılmıĢ ilaçlar, dayanıklı ve kendini 

temizleyebilen boyalar, düĢük ısıda temizleyen deterjanlar, ısıya dayanıklı camlar, hergün 

kullandığımız ve ihtiyaca özel aldığımız diĢ macunları ise kimya sektörünün her alanda 

ne kadar etkin olduğunu göstermektedir.  

 

Aslında kimyanın yaĢamın varlığı ile baĢlayan bir tarihi olduğunu söylemek son derece 

mümkündür. Bugün geldiği nokta ise insanın teknolojiyle daha içiçe yaĢamasına hem 

neden olmuĢ, hem de bunun sonucu olarak daha hızla geliĢmesine yol açmıĢ ve 

insan-teknoloji ikilisini yaĢamının bir parçası haline getirmiĢtir. 

 

Kimya Mühendisliği dört temel mühendislikten biri olarak sayılır ve "Kimyasal madde 

üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesislerin tasarlanması, kurulması 

ve iĢletilmesi alanlarından sorumlu bir mühendislik dalı" olarak tanımlanır. Bu tanımdan 

yapılan çıkarım, en yalın Ģekli ile, mesleğin icrası için gerekli kimya birikiminin de bir o 

kadar önemli ve gerekli olduğudur. Ülkemizde bu alanda eğitim veren pekçok üniversite 

bu öncelikte bir eğitim politikası izlemektedir. Ancak genel olarak incelendiğinde kimya 

mühendisliği müfredatında yer alan kimya dersleri, kimyager yetiĢtiren bölümlerin 

müfredatına kıyasla daha yüzeyseldir. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte hergeçen gün 

önemi katlanarak artan Ar Ge çalıĢmalarında temel bilimlerin önemi de gittikçe 

artmaktadır. Sonuç olarak eksik kimya temeli ile yetiĢen Kimya Mühendislerinin Ar Ge 

çalıĢmalarında hak ettiği yeri bulamamaktadır. Sadece ülkemizde değil dünya üzerinde de 

Kimya Mühendisliği eğitimi yaygın olarak benzer Ģekilde yapılmaktadır. Bu nedenledir ki 

son yıllarda avrupadaki,  pekçok üniversitede Kimya Mühendisliği, Kimya ve hatta 

biyoloji bölümleri ile aynı çatı altında toplanmaya baĢlanmıĢtır.   

Genel olarak bakıldığında teknolojinin geldiği son nokta ile bugün akademik ya da 

bilimsel olarak hiçbirimizin vazgeçemeyeceği bir gerçek varsa o da disiplinlerarası 

çalıĢmalardır. Bu açıdan bakıldığında Kimya Mühendisliği, mühendislik ve temel 

bilimlerin bir arada çalıĢılmaya en uygun branĢlarından biridir. Bugün tekstilden, boyaya, 

gıdadan tarıma, polimerden ilaca, pilden enerjiye kadar geniĢ bir yelpazedeki tüm bu 

branĢların ortak paydası olan kimya, bu alanda çalıĢan mühendisler için vazgeçilmez 

temel bir bilimdir. Teknolojideki son geliĢmeler ve bu geliĢmeler doğrultusunda 

Ģekillenen mesleki eğilimler göz önünde bulundurularak 2010 yılında yapılandırılan ve 

ülkemizde isim, müfredat ve altyapı olanakları ile ilk ve tek olma özelliğine sahip Kimya 



Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü`nde , mühendislik eğitimi için gerekli tüm 

derslerin yanısıra ağırlıklı temel kimya dersleri de verilmektedir. Toplam 1000 m
2
 alan 

üzerine kurulan genel kimya, analitik kimya, fiziko kimya, organik kimya laboratuvarları 

ile Kimya Mühendisliği I ve Kimya Mühendisliği II laboratuvarları sayesinde derslerin 

neredeyse tamamı uygulamalı derslerle de desteklenmektedir. Lisans eğitiminin yanısıra 

halen üzerinde çalıĢılmakta olan ve 2011-2012 bahar döneminde açılması planlanan 

yüksek lisans programı ile sadece Kimya Mühendisliği alanında değil Kimya, biyokimya, 

ileri teknolojik malzemer, polimer kimyası gibi alanlarda da yüksek lisans eğitimi 

mümkün olacaktır. Bu program ile yine bu alanda ülkemizde ilk defa kimya mühendisliği 

bölümü altında kimya gibi temel bir bilim alanında yüksek lisans yapmak mümkün 

olabilecektir. Bu programdaki asıl  hedef  farklı üniversitelerin farklı programlarından 

mezun olmuĢ yüksek lisans adaylarının disiplinlerarası çalıĢmalar yapabilmesidir. Bugüne 

kadar üniversitemiz bünyesinde kurulan pekçok bölüm gibi Kimya Mühendisliği ve 

Uygulamalı Kimya Bölümü yenilikçi bir anlayıĢın ürünü olarak geleceğe iz bırakma 

hedefi ve heyecanını bizlerle paylaĢmak isteyen tüm öğrenci ve bilim insanları ile  

birlikte çalıĢmaya hazırdır. 

 


