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YÜZ YILLIK BİR BİLİM OCAĞI:  
TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ

Türkiye Kimya Derneği, 1919 yılında kurulmuş, 1954 yılından bu yana kamu yararına çalı-
şan dernekler statüsünde çalışan, kâr amacı gütmeyen, gönüllü bir bilim ve meslek kuru-
luşudur. 

Derneğimizin ilk temelinin atılışı, Cumhuriyetimizin kuruluşu ile ilgili önemli olayların baş-
langıcının yaşandığı 1919 yılına rastlar. Osmanlı Darülfünun’un da modern kimya öğreti-
minin başlatıldığı 1918-1919 ders yılında, ayni zamanda Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti de 
kuruldu. Bu cemiyetin yönetim kurullarında kimya öğrencileri de görev aldılar. Bunların 
arasında başlıca Kudsi (Abdül Kuddüs), İlhami (Ord. Prof. İlhami Civaoğlu), bilâhare Meh-
med Ali (M. Ali Kâğıtçı), Ekrem (Ekrem Necmi İnel), Zihni Beyler zikredilebilir. Fen Fakültesi 
Talebe Cemiyeti Başkanlığını 1919-1920 yılında İlhami Bey’in, 1920 ile 1923 yılları arasın-
da da Ekrem Bey’in yaptığı belirtilmektedir. Bu cemiyette görev alan kimya talebeleri başta 
olmak üzere ayni devre arkadaşlarının düşünce, teşebbüs ve çalışmaları ile, 1919-1920’ye 
rastlayan ilk mezuniyet yılında “Türk Kimya Cemiyeti”nin ilk kuruluşu yapıldı. Bu arada 
başlanan resmi formaliteler 3 yıl kadar sürdü. Kimya öğretiminin 1922-1923 ders yılındaki 
üçüncü devre mezunları 1924 yılının Nisan ayında cemiyeti resmen açtılar. (Detaylı bilgi 
için bakınız: http://turchemsoc.org/tarihce/ )

Ülkemizin kimya bilimi ve sanayisinin gelişimi için yüz yıldır çaba sarf eden derneğimize, 
kimya mühendisi, kimyager, kimya öğretmeni, kimya teknikeri ve kadroları kimyada olan 
diğer fen mesleklerinde faaliyet gösterenler üye olabilmektedir. Üyelik ve dernek hak-
kında detaylı bilgi için resmi sitemiz olan http://turchemsoc.org/ ziyaret edilebilir. Yine 
bu bölümlerde okuyan öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek, iletişimlerini sağlamak ve 
ücretsiz sertifikalı eğitimler düzenlemek adına kurulan TKD-Genç Kimyacılar Platformuna 
öğrencilerimiz ücretsiz üye olabilmektedir. (http://www.tkd-genckimyaci.org/)

Türkiye Kimya Derneği, ülkemizi uluslararası birliklerde temsil etmektedir. Bunlar, IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry- Uluslararası Temel ve Uygulamalı 
Kimya Birliği), EuChemS (European Chemical Society - Avrupa Kimya Birliği), FACS (Federa-
tion of Asian Chemical Societies - Asya Kimya Dernekleri Federasyonu) Bu birliklerin önem-
li toplantıları ülkemizde gerçekleşmiştir. 

Kurulduğu günden bugüne kadar faaliyetlerini başarıyla sürdüren derneğimizin, üyeleri-
mizin ve meslektaşlarımızın desteğiyle ilelebet yaşayacağına inancımız tamdır. Derneği-
mize katkı ve destek veren, bu derneği 100 yaşına getiren herkese sonsuz teşekkür eder, 
ebediyete intikal edenlere rahmet ve minnet, hayattakilere de sağlık ve mutluluk dileriz.

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ
Yönetim Kurulu

ONE HUNDRED YEARS OF SCIENTIFIC ASSOCIATION: 
TURKISH CHEMICAL SOCIETY

Turkish Chemical Society, founded in 1919, is working as a public benefit and non-profit 
voluntary association since 1954. 

The start of the foundation of our Society coincides with the year 1919, when the begin-
ning of important events related to the establishment of our Republic. In the 1918-1919 
academic year, when the modern science teaching was started in the Ottoman Darülfü-
nun, the Society of Science Students Association was established. Chemistry students also 
took part in the board of directors of this society. Among them, Kudsi (Abdul Kuddus), 
Ilhami (Ord. Prof. Ilhami Civaoglu), then Mehmed Ali (M. Ali Kâğıtçı), Ekrem (Ekrem Necmi 
İnel), and Zihni Bey can be mentioned. It was stated that Ilhami Bey was the chairman 
of the Faculty of Science, the Society of Students in 1919-1920, and Ekrem Bey served 
between 1920 and 1923. In the first graduation year of 1919-1920, the first foundation of 
the Turkish Chemical Society was come up with the thoughts, attempts and works of the 
colleagues of the same graduation year. In the meantime, the formalities started in this 
year lasted for 3 years. On April 1924, graduates of the third class of chemistry education 
in the 1922-1923 school year officially started the association. (For more information, see 
http://turchemsoc.org/tarihce/)

To our Society, which works for the development of the science of chemistry and industry 
for a century, chemical engineers, chemists, chemistry teachers, chemical technicians and 
other staff with  different science professions and working in chemical disciplines can 
be affiliated. For more information about membership and the Society, please visit our 
official site http://turchemsoc.org/. Students can enroll as a free member of TKD-Young 
Chemists Platform which is established in order to provide better service to the students 
studying in these departments, to provide communication and to organize free certified 
trainings. (http://www.tkd-genckimyaci.org/)

Turkey Chemical Society represent our country in international associations. These are IU-
PAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), EuChemS (European Chemical 
Society), and FACS (Federation of Asian Chemical Societies). Important meetings of these 
associations took place in our country.

We believe that our association, which has been carrying out its activities successfully 
since the day it was established, will live with the support of our members and colleagues. 
We would like to thank everyone who brought this association to 100 years old and who 
gave contribution and support to our association, beg mercy and gratitude to those who 
passed to eternity, and health and happiness to those who live.

TURKISH CHEMICAL SOCIETY 
Executive Committee


