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kimyagerlerderneği
Yasa, Yönetmelik Ve Tebliğler İle Gasp Edilen Hakların Geri 
Alınması

1. Kamuda Çalışan Kimyagerlerin Özlük Hakları   
25 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da TBMM’ye seçilen Kimyager 
Milletvekillerini tebrik etmek, Kimyagerlerin sorunlarını, özellikle 
kamuda çalışan kimyagerlerin özlük haklarını  iletmek ve çözüm 
önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunmak  için görüşme 
yapılmıştır. Bu toplantıya dernek başkanı Prof. Dr. Çetin GÜLER, 
Yönetim kurulu üyeleri Kimyager Mehmet AMBARCI, Kimyager 
Mustafa TEKOĞLU, Marmara şube başkanı Prof. Dr. Ayşe Zehra 
AROĞUZ, şube başkan yardımcısı Kimyager İkram CENGİZ, 
ODTÜ’den Prof. Dr. Yavuz ATAMAN’dan oluşan heyetimiz ile Ak Parti 
Bingöl milletvekili ve Çevre Komisyonu üyesi Prof. Dr. Şeref TAŞ, 
Ak Parti Muş milletvekili Çevre Komisyonu üyesi Doç. Dr. Muzaffer 
ÇAKAR, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bursa milletvekili 
Bedrettin YILDIRIM, CHP İzmir milletvekili Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii 
Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Kimyager Mehmet Ali 
SUSAM  katılmıştır.

2. Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu 
Hakkında Tebliğ 
MADDE 15 – (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü 
tesislerde; üniversitelerin Kimya, Petrol, Çevre, Makine, Endüstri 
Mühendisliği bölümlerinden mezun ve işletmenin faaliyet alanında 
mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdürün tam zamanlı 
çalıştırılması zorunludur. Sorumlu Müdür, denetim yapmakla yetkili 
kişilere, denetim sırasında her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve 
gereken kolaylığı sağlamak, lisans kapsamında sürdürülmekte olan 
piyasa faaliyetine ilişkin her türlü idari, mali ve teknik belgeyi denetime 
hazır olacak şekilde tesiste bulundurmak, Kurumun istediği bilgileri 
gerçeğe uygun olarak hazırlamak ve saklamak zorundadır.
Şeklinde yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile meslektaşlarımızın haklarının 
ihlâl edildiği dikkate alınarak konunun düzeltilmesi için EPDK yetkilileri 
ile yaptığımız görüşmeler sonunda ilgili maddenin,

Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
MADDE 15 – (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü 
tesislerde; üniversitelerin Kimya, Petrol, Çevre, Makine, Endüstri 
Mühendisliği veya 4 yıllık Kimya bölümlerinden mezun ve işletmenin 
faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdürün tam 
zamanlı çalıştırılması zorunludur. Sorumlu Müdür, denetim yapmakla 
yetkili kişilere, denetim sırasında her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve 
gereken kolaylığı sağlamak, lisans kapsamında sürdürülmekte olan 
piyasa faaliyetine ilişkin her türlü idari, mali ve teknik belgeyi denetime 
hazır olacak şekilde tesiste bulundurmak, Kurumun istediği bilgileri 
gerçeğe uygun olarak hazırlamak ve saklamak zorundadır.
Şeklinde yayınlanması sağlanmıştır.

2006 yılından bu yana değiştirilmesi için uğraş verdiğimiz,

3. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür 
Yönetmeliği’nin Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu 
Madde 5 — Dolum tesisi ve oto gaz istasyonunda sorumlu müdür 
çalıştırılması zorunludur. 
Sorumlu müdürler, aynı il sınırları içerisinde en fazla beş oto gaz 
istasyonunda görev alabilir. 
Dolum tesislerinde görev alacak sorumlu müdürler, başka bir dolum 
tesisi veya oto gaz istasyonunda görev alamazlar.
Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar 

Madde 6 — Sorumlu müdür olacak kişilerde; 
a) Makine, kimya, çevre ve petrol mühendisliği dallarından birinin 
eğitimini almış olmak,
b) Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak,
c) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli 
bulunmamak, şartları aranır. Şeklinde olan 6. Maddesinin, 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu 
Müdür Yönetmeliği Taslağı 
Madde 14 — (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde; 
a) Dolum tesisleri için; mühendislik fakültelerinden veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 
6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun 
kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden 
mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek 
lisans yapmış olmak, şeklinde değiştirilmesi mümkün olacaktır.

4. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu 
TASARI (EK-1)
Gıda ve Yem İşletmelerinden Üretimin Nevine Göre Personel 
Çalıştırmak Zorunda olan İşletmeler Ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek 
Meslek Mensupları”nın belirtildiği Çizelgede belirtilen iş kolları:  
Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla 
personel çalıştıran iş yerleri) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, 
biyolog 
Meyve ve sebze işleyen iş yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla 
personel çalıştıran iş yerleri) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi 
şeklinde olan tasarının,

KANUN (EK-1) 
Gıda ve Yem İşletmelerinden Üretimin Nevine Göre Personel 
Çalıştırmak Zorunda olan İşletmeler Ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek 
Meslek Mensupları”nın belirtildiği Çizelge’de belirtilen iş kolları  
Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla 
personel çalıştıran iş yerleri)
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, 
kimyager 
Meyve ve sebze işleyen iş yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla 
personel çalıştıran iş yerleri)
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, 
kimyager şeklinde kanunlaşması sağlanmıştır.
Faaliyetlerimiz hakkında daha detaylı bilgilere www.kimyager.org 
sitesinden ulaşmak mümkündür.

Yönetim Kurulu,  Genel Kurulda önümüzdeki faaliyet dönemi için 
aşağıdaki hedeflerini açıklamıştır

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Kimyagerlerin (b) 
grubundan (a) grubuna geçmesini sağlamak
2. Kimyager Meslek Odası kurulması
3. Kimyagerlerin Meslek Profilinin çıkarılması
4. Kongre, yaz okulu ve Çalıştaylar (Kimyagerlik eğitimi, Kozmetik, 
İlaç vb) düzenlemek 
5. Derneğin ISO 9001 standardı belgesi alması
6. Eğitimlerin Akreditasyonu
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Kariyer günleri genellikle son sınıf öğrencileri tarafından  
gerçekleştirilen ve  son yıllarda büyük ilgi çeken 
organizasyonlardan biridir. Kariyer günlerinin amaçlarından 
biri,  gerek akademisyenler gerekse endüstride etkin 
pozisyonda çalışan kişilerle mezuniyete yaklaşmış öğrencileri 
buluşturmak ve böylece öğrencilerin gelecek ile ilgili planlarını 
şekillendirmektir. Genellikle mezuniyet aşamasına gelen 
öğrencilerin büyük bir bölümü kararsızlık yaşamaktadır.  Mezun 
olduktan sonra nasıl bir ortamın içinde daha mutlu olacağını 
tam olarak belirleyemezler. Lisans eğitimini tamamladıktan 
sonraki aşamada kariyer mi yapacaklar,  yoksa hemen iş 
hayatına mı atılacaklardır? Her iki durumum getirisi nelerdir? 
İş hayatına atılacak olanlar hangi sektörü seçeceklerdir? 
İşte bütün bu soruların yanıtları kariyer günleri veya bazı 
üniversitelerin tanımı ile kimya günlerinde bulunmaktadır. 
Öğrenciler kendi üniversiteleri dışında, farklı üniversitelerden 
gelen öğretim üyeleri ile de karşılaşarak onları dinleyerek ve 
sorular sorarak bilgi edinmektedirler. Ayrıca çeşitli sektörlerde 
üst düzey yöneticiler ile kariyer günlerinde karşılaşarak sektörü 
tanımaya çalışırlar, sektör ile ilgili sorular sorarak sektörün 
kendileri için uygun olup olmadığını araştırmaktadırlar. Kariyer 
günleri bazı üniversitelerde uzun süredir yapılmakta olmasına 
rağmen genellikle yeni yeni yaygınlaşmakta ve geleneksel hale 
gelmektedir. 

Kariyer günleri, bir öğretim üyesinin danışmanlığında 
öğrenciler tarafından düzenlenmektedir. Böyle bir etkinliğin 
içinde olmak öğrencileri birbirine yaklaştırmaktadır. Böylece 
grup çalışmalarında ve faaliyetlerinde nasıl davranacaklarını 
öğrenmekte ve ortak bir çalışma yaparak ortaya çok güzel bir 
çalışma çıkarmaktadırlar. Bu da kariyer günlerinin bir diğer 
amacıdır.   

Kariyer günleri sadece son sınıf öğrencilerinin değil daha 
alt sınıftaki öğrencilerin de ilgisini çekmektedir. Özellikle 
davet edilen firmaların öğrencilere staj imkanları yaratmaları, 
organizasyonu daha çekici hale getirmektedir. 

Kariyer günlerine davet edilen konuşmacılar organizasyona 
dinleyici olarak katılan öğrencileri ihtiyaç duydukları konuda 
bilgilendirmektedirler. Ayrıca Kariyer Günleri’nde farklı 
departmanlarda çalışan sektör temsilcileri ile  farklı alanlarda 
araştırma yapan öğretim üyeleri,  deneyimlerini ve kendi kariyer 
öykülerini  öğrencilerle paylaşma fırsatı bulmaktadırlar..
Öğrenciler bu toplantılarda,  özellikle nasıl iş aranacağı, iş 
ararken dikkat edilecek önemli noktalar, iş görüşmelerinde 

öğrencileri bekleyen sorular, iş görüşmesine gitmeden önce 
özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesine giderken, görüşme 
esnasında ve görüşme sonrasında dikkat edilecek hususlar 
gibi konularda bilgi edinirler.

Kariyer günlerinde, yenilikçi düşüncelere önem veren 
firmalar, başarılarını, performans yönetimlerini, hedeflerini ve 
projelerini paylaşarak öğrencilerin mezuniyet sonrası ufuklarını 
açmaktadırlar. Kariyer günlerinde sadece iş ve akademik 
hedefler anlatılmaz, aynı zamanda iş yaşamında kişiden 
beklenen davranış standartları hakkında da bilgi verilir.

Bugün mezuniyet aşamasına gelmiş tüm öğrenciler geleceğin 
lider adayları konumundadır. Mesleklerinde liderliğe ulaşmanın 
yolu mesleklerini iyi tanımaktan geçmektedir. Kimyagerlik 
mesleği çok fazla iş olanağını kapsayan, spektrumu çok geniş 
bir meslektir.  Kimyagerlik mesleğini en iyi şekilde tanıtmak, 
bilinirliğini arttırmak ve geleceğin liderlerine ulaşabilmek 
amacıyla Kimyagerler Derneği öncülük yaparak davet aldığı 
okullarda ve katıldıkları panellerde kimyagerlik mesleğini, 
önemini, mesleğin geleceğini ve kimyagerlerin sahip olduğu 
hakları ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. 
Kariyer günleri öğrencilere okulun bittiği fakat kariyerin 
başladığı duygusunu yaşatmaktadır. 

Üniversitelerimizde 
Kariyer Günleri
ve Önemi

Prof. Dr. Ayşe Zehra AROĞUZ
aroguz@istanbul.edu.tr
Kimder Marmara Şube Başkanı
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SAÇIN İÇ YAPISI
Her saç teli, saç tomurcuğu, kök içi tabakası ve saçın gövdesinden meydana gelir. 
Saç tomurcuğu soğan şeklinde ve içinde saç kökünün gömülü olduğu bir 
boşluktan ibarettir. 
Bu tomurcuğun içinde tomurcuğun içini kaplayan ve saç için doğurucu bir tabaka 
olan saç matriksi mevcuttur. 
Saçın gövdesi ise medulla, korteks ve kutikula’dan meydana gelir. 
Saç, besinlerini kan damarları yolu ile içeriden alır. 
Saç kökünün dışını kaplayan tabaka tamamen saçın içinde bulunduğu cilt yuvası 
ile sarılıdır ve saçın gövdesini bu yuva içine sabitler. 
Ter ve yağ bezleri ile saçı dikleştiren kaslar da bu yuva içinde bulunur. Bunlar cildin 
dışına doğru uzanan kanalın değişik bölümlerinde yer almaktadır. 
Saçın büyümesini sağlayan ve ona enerji desteği sağlayan kökündeki doğurgan 
matriks hücreleri yalnızca kan dolaşımı yoluyla beslenirler. 
 
Saç folikülü 3 vertikal segmentten oluşmaktadır: 
 
1- Üst Bölüm (Upper portion - Infundibulum): Saçın çıkış deliğinden, yağ 
bezinin (sebaceous gland) foliküle bağlandığı noktaya kadar olan kısım. 
 
2- Orta Bölüm (Middle portion - Isthmus): Yağ bezinin girişi ile kıl kasının 
(arrector pili muscle) yapıştığı bölgeye kadar olan kısım. Arrector pili kasının 
yapıştığı bölgeye BULGE Bölgesi (Bulge Region) denir. Bu bölge Kök Hücre 
çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. 
 
3- Alt Bölüm (Lower portion - Inferior): Arrector pili kasının yapıştığı bölgeden 
folikülün tabanına kadar olan bölgedir. Folikül tabanında saç soğanı (hair bulb) 
bulunur. Saç soğanı, saç matriksi ve dermal papilla hücrelerinden oluşur.

SAÇ YAPISINA GENETİK ETKİ 
Saçların kıvırcık olması bu şekildeki genetik yapıya sahip olmanın yanı sıra saç 
foliküllerinin dış yüzeye ulaştığı açıklıkların yapısından da kaynaklanabilmektedir. 
Saç teli yapısında bulunan sistein aminoasitleri arasında oluşan çapraz disülfit 
bağları ise saçın düz veya kıvırcık oluşunu tayin eden temel nedendir. Saçın ana 
bileşenlerinin her biri 3 adet polipeptid zincirinin heliks (sarmal) şeklinde yanyana 
gelmesiyle oluşmuş protofibrillerdir. Daha sonra bu protofibrillerin yanyana gelişiyle 
mikrofibriller ve mikrofibrillerin yanyana gelmesiyle de makrofibriller oluşur. 
 
SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ ÜRÜNLER
Saçları genelde düz ve çok ince tele sahip olan kişilerin şikayeti, saçlarının 
hacimsiz görünmesidir. Bu tip saça sahip olan kişilerin saçlarını özel arındırıcı 
şampuanlarla yıkaması ve çok iyi durulaması gerekmektedir. Bu sorun, saçın 
içindeki protein azlığının göstergesidir. Çözümü ise, saç telini kaplayarak, dolgun 
ve parlak gösteren ürünler kullanılmasıdır. Bu ürünler saçlarınızı kalınlaştıramaz 
ama bir sonraki yıkamaya kadar saçlarınızın dolgun ve hacimli durmasını 
sağlamaktadır. Saç jöleleri, saç tellerini iyice ayırarak, zayıf saçları daha gür bir 
görünüme kavuşturur, dolayısıyla saçı hacimsiz olanlar, saç jölesi kullanabilirler.
Saçlarımıza uygulanan kimyasal boyalar, fön, rüzgar ve ısı değişimleri onları 
yıpratarak, saç derisinde pürüzlere sebep olur. Bu da saçın parlaklığının 
kaybolmasına yol açar. Böyle durumlarda sorunu hafifletmek için saçımıza haftada 
bir kez bitki proteini içeren kürler uygulamalı ve parlatıcı saç kremleri kullanmalıyız. 
Bu tip ürünlerin içeriğinde “dimeticone ve cyclometicone” bulunmaktadır. Bu 
maddeler saça ışıltı verirler. Ayrıca saçlarında parlaklık kaybı olanların, saç 
köpüklerini kullanması daha uygundur.

Saç şekillendirici ürünler, yarı kalıcı (süreli) ve gecici ürünler, uygulamalar olarak 
ayrılmaktadır. 
Perma, Defrize, Brezilya Fönü: Bukle ve lüleleri yok eden yöntemler eski usül 
saç kurutma makineleriyle el emeğiyle yapılandan saç uzayana dek etkisini 
yitirmeyen kalıcı kimyasal düzleştiricilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Bütün 
düzleştirme metodları saçın keratinden oluşan fiber yapısının sağladığı kimyasal 
avantajdan faydalanmaktadır.

Saçın büyük bir kısmı keratindeki 2 tip kimyasal bağdan oluşur: Kovalent 
olmayan  hidrojen bağları ve kovalent disülfit bağları. Eğer bu bağlar kırılırsa saçı 
yeniden şekillendirebilirsiniz. Saçı doğal şeklinin dışında tutmak için yeni bağlar 
oluşturabilirsiniz. Düzleştirme tekniklerinden en geçicisi fön makinesi ya da saç 
ütüsüyle yapılandır. Bu teknikte saçtaki hidrojen bağları yeniden düzenlenir. 
Ancak bu düzenleme etrafta suyun olmasından dolayı kısa sürmektedir. İpeksi 

fön çekilmiş saçların hafif yağmurlu bir günde bozulması buna kanıttır. Kimyasal 
düzleştiriciler fönün yapabildiğinden çok daha kalıcı etki gösterirler. Ayrıca 
etken bileşenleri arasında saça yumuşaklık veren ya da parlaklık katan diğer 
birçok kimyasal da içerirler. Brezilya fönü gibi bazı düzleştirme teknikleri etkisini 
yitirmeden önce bir kaç ay boyunca dümdüz saçlar sağlamaktadır. Bu kalıcı 
etki keratinden saç fiberine ek amino asitlerin kaynaşmasıyla gerçekleşir ve 
formaldehit gibi çapraz bağlayıcı reaktifler bu birleşmeyi sağlarlar. Formaldehit çok 
küçük bir molekül olduğundan saça geçişi çok hızlı olur. Hem saç fiberindeki hem 
de üründen gelen amino asitleri çapraz bağlar ve saç ısıtılıp gerildikten sonra saç 
fiberleri düzleşir, bu sayede düzleştirilmiş saç zamanla sabit kalır. Daha kalıcı saç 
düzleştirme için Japon termal saç düzleştiricilere ve bakım serumlarına (relaxer) 
yönelmeler vardır. Birçok Japon saç düzleştiricinin aktif bileşeni ise amonyum 
tiyoglikolattır. Bu bileşik aynı zamanda düz saçlardan perma saç yapmak için de 
kullanılır. Tiyoglikolat saçtaki disülfit bağlarını kırar ve arkasında negatif yüklü 
sisteinat iyonları bırakır. Böylece saç, düzleştiriciler ve saç ütüsüyle düzleştirmeye 
hazır hâle gelir. Bu işlemlerin sonrasında kuaförler genellikle hidrojen peroksit ya 
da sodyum bromat gibi yükseltgeyici ajanlar içeren bir ürün kullanırlar. Böylece 
saçın uzun soluklu düz kalması için gereken yeni disülfit bağları oluşturulur.

Bu şekilde hazırlanan  Brezilya fönleri  ile 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 12 ay’ lık dönemler 
için kalıcı uygulamalar yapılabilmektedir.
Saç düzleştirmek için kalıcı fön iddiasıyla ortaya çıkan Brezilya fönü adlı ürünleri 
30 dakika boyunca kullanan kuaförlerde (uygulama en az 1-2 saat sürmektedir) 
ve güzellik salonlarında gerek kuaförlerde gerekse müşterilerde görülen burun 
kanaması, göz yanması gibi şikayetler üzerine yapılan laboratuar araştırmasında 
% 4.85 - % 10 arasında formaldehit maddesi kullanıldığı ortaya çıkmıştır. %1’lik 
bir miktarın bile ciddi alerjik reaksiyonlara neden olduğu bilinen formaldehit, aynı 
zamanda çok şiddetli bir kanserojen madde ve toksin olarak bilinmektedir ve 
kullanımı bu yüzden yaygınlaşmadan sonlandırılmıştır. Piyasada formaldehit 
içermeyen Brezilya Fönü iddiası olan ürünler vardır fakat bunların etkisi 
formaldehit içeren ürünlere kıyasla çok azdır.
Kıvırcık saç istemeyenler için birçok yöntem sunulmaktadır. Fakat bütün 
düzleştirme reaksiyonları kontrol altında olmalıdır. Reaksiyonu doğru yapmaz ve 
süreci uzatırsanız, saç fiberi geri dönülemez bir şekilde hasar görebilmektedir.  
Saç yapısını yüzeyden değil, içeride bulunan sülfür bağlarını kopartıp yeniden 
istenen şekilde (düz, kıvırcık) bağlama yöntemi ile saç şeklini uzun süreli 
değiştiren uygulamalar olduğundan bu uygulamalarda saça direncini veren temel 
zincirsi yapı hasar görebilmektedir.  Bu nedenle bu işlemleri profesyonel kişilerin 
yapması ve saça yılda 1 defadan fazla uygulanmaması gerekmektedir. Bu 
zincirsi yapı fazla zorlandığında hasar görmekte ve bu hasar bakım yöntemleri ile 
onarılamamaktadır. 

Saç jölesi, briyantin gibi ürünler geçici etkiye sahiptir. Bu kozmetik ürünler 
sayesinde saçlarınızın fiziksel görünümünü istediğiniz gibi ayarlayabilir ve 
istediğiniz anda yıkayarak etkisinden kurtulabilirsiniz.
Saç spreyi ve saç köpükleri,  saçına özen gösteren herkesin saçlarına geçici şekil 
vermek için kullandığı kozmetik ürünlerdir. Bu ürünler sayesinde buklelerinizi daha 
belirgin hale getirebilir, elektriklenmeyi önleyebilir, jöle ve briyantine göre daha hızlı 
ve iyi sonuçlar alabilirsiniz.
Fön suyu, çift fazlı kondisyonerler ve saç kremleri leave in-leave on ürünler, 
saçların elektriklenmesini ve şekil almasını kolaylaştıran kozmetik ürünlerdir. 
Saç wax’ı ve dax’ı son dönemlerin en çok kullanılan saç şekillendirme ürünleridir.
Bunlar, aykırı saç şekilleri yaratmak için kullanılan ürünlerdir.

Makine uygulamaları, düzleştirici, maşa ve Bigudiler ile  ısıl işleme bağlı olarak 
özel makine ve kozmetik ürünler yardımıyla saça şekiller verilmektedir.

Kaynaklar:
http://biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz//index.php?kategori_id=2&soru_id=436 
www.sacbakim.com/
www.sacvebakimi.gen.tr/
http://www.bayan24.net/guzellik2.asp?id=327
http://www.bakimliyiz.com/sac-bakimi/36294-sacin-kimyasal-elementleri.html 
http://cen.acs.org/articles/88/i45/Hair-Straighteners.html
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müesseselerde elektrik mühendisleri de sorumlu müdür olabilir.) 
17 - Kibrit imalathane ve fabrikaları. 
18 - Mürekkep imalathane ve fabrikaları. (Çini, matbaa istampa 
tükenmez mürekkep ve benzerleri.) 
19 - Ultramarin - çivit imalathane ve fabrikaları. 
20 - Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürünler ve hassaslaştırılmış filim, 
kağıt (Ozalit) ve maddeler imalathane ve fabrikaları. 
21 - Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre kurulmuş olan şehir suları 
tasfiye ve kimyevi temizleme merkezleri. 
  
D - Tefessüh ve İnfeksiyon tehlikesi olan sanayi: 
1 - Tutkal, jelatin imalathane ve fabrikaları. 
2 - Nişasta, glikoz ve dekstrin imalathane ve fabrikaları. 
3 - Asit sitrik, asit fumarik, asit glükonik ve benzerleri gibi fermantasyonla 
ele geçen kimyevi ürünler fabrika ve imalathaneleri. 
4 - Her nevi çocuk maması ve konserve fabrikaları. 
  
E - Yüksek suhunet tekniği (Ateş tekniği) ile ilgili sanayi:
1 - Norm tuğla, su kireci, alçı, çimento fabrikalan ile her türlü ateşe 
dayanır malzeme ve ateş tuğlası, çini, fayans porselen, sır, emaye 
ve benzerleri imalathane ve fabrikaları. (Bu türlü işyerlerinde seramik 
mühendisleri de sorumlu müdür olabilir.) 
2 - Maden filizlerinden metal istihsal eden ve cevheri bu yolda 
değerlendirilen imalathane ve fabrikaları ile elektrometalürji ve her türlü 
maden izabe, tasfiye ve halita imalathaneleri. (Bu türlü işyerlerinde izabe 
ve metalürji mühendisleri de sorumlu müdür olabilir.) 
3 - Şişe ve cam imalathane ve fabrikaları. (Cam kırıklan ve el ile 
çalışanlar hariç; cam kınklan kullandığı halde, jeneratör gazı, havagazı 
veya mazot yakıt finnlı ve şekillendirme makinalı olanlar dahil.) (Bu türlü 
işyerlerinde seramik mühendisleri de sorumlu müdür olabilir.) 
4 - Suni zımpara taşı, korendon, karburandum, sentetik kıymetli taşlar 
imalathane ve fabrikaları. (Bunlarda seramik mühendisleri de sorumlu 
müdür olabilir.) 
5 - Silis çökelekleri, silisik eterler, silikonatlar, silisyum tetraklorür ve 
benzerleri imalathane ve fabrikaları. 

SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ: Bu belge, odası olan meslek 
grupları için zorunludur ve meslek odaları tarafından üyelerine 
verilmektedir. Ancak odası olmayan Kimyagerler, Biyologlar gibi 
mesleklerden bu belge istenmez. Fakat işletme sahipleri ve bir kısım 
ilgili bakanlıkların il müdürlüklerindeki görevlileri bu ayırımı bilmedikleri 
için Kimyagerlerden de SM belgesini şart koşuyorlar. Bu sorunu ortadan 
kaldırmak için Kimyagerler Derneği ,üyelerine bu belgeyi ücretsiz olarak 
sağlamaktadır.

SORUMLU MÜDÜRLÜK SERTİFİKASI: Sertifika bir işi bildiğine dair 
bir belgedir. Kimyagerler Derneğinin 2 günlük eğitimle verdiği sertifika 
Sorumlu müdürlüğü öğrenip daha kolay ve rahat yapabilmek içindir. Bu 
sertifikayı alan da almayan da sorumlu müdür olabilir.
Yani, bir Kimyager sadece diploması ile Sorumlu Müdürlük 
yapmaya hak kazanmıştır.
Yukarıdaki cetvelin kapsamı bakımından sorumlu müdürlüğü şöyle 
sınıflandırabiliriz:

1- Tarım Bakanlığı’nın iş kollarında sorumlu müdürlük

2- Çevre Bakanlığı’nın ve diğer kurumların (EPDK,TAPDK gibi) iş 
kollarında sorumlu müdürlük

3- Sağlık Bakanlığı’nın iş kollarında sorumlu müdürlük.

Bu çerçevede öne çıkan alanlarıyla Sorumlu Müdürlüğü detaylandıralım:

1-Tarım Bakanlığı’nın iş kollarında sorumlu müdürlük

Gıda

İnsanın yuttuğu ve içtiği her türlü ürünün (İlaçlar hariç) üretim izni ve 
ruhsatlandırılması Tarım Bakanlığına bağlı İl Tarım Müdürlüklerince 
düzenlenir.13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kimyagerin Sorumlu Müdürlük 

yapabileceği gıda iş kollarını EK-1’de belirlemiştir. (Ancak bu kanunda 
‘’Sorumlu Müdür’’ tabiri yerine ‘’Zorunlu Personel’’ tabiri kullanılmıştır.)

Personel sayısı ve makine gücüne bakılmadan Sorumlu Müdür 
bulundurmak zorunda  olan işletmeleri şöyle listeleyebiliriz:

·	 Alkollü içkiler üreten iş yerleri

·	 Fonksiyonel gıdalar üreten iş yerleri

·	 Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten iş yerleri

·	 Gıda ışınlama yapan iş yerleri

·	 Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri

·	 Özel beslenme amaçlı gıda üreten iş yerleri

·	 Takviye edici gıda üreten iş yerleri

30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla 
personel çalıştıran aşağıdaki iş yerlerinde Kimyagerler sorumlu 
müdürlük yapabilmektedir.

·	 Alkolsüz içecek üreten iş yerleri 

·	 Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işyerleri

·	 Ekmek ve unlu mamuller üreten iş yerleri 

·	 Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerleri

·	 Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı üreten iş yerleri

·	 Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri 

·	 Meyve ve sebze işleyen iş yerleri

·	 Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten iş yerleri 

·	 Şeker ve şekerleme ürünleri üreten iş yerleri 

·	 Toz karışımlı gıda üreten iş yerleri 

·	 Un, irmik, bulgur, pirinç, makarna, bisküvi üreten iş yerleri 

·	 Yumurta işleyen, depolayan veya ambalajlayan işyerleri

İkinci listedeki işletmeler kendi isteklerine bağlı olarak zorunluluk şartları 
oluşmazsa bile kalite programları gereği sorumlu müdür bulundurmak 
isteyebilir ve o zaman Kimyager istidam edebilirler.

Kimyager’in Sorumlu Müdürlük yapamayacağı gıda işletmeleri 
şunlardır:

·	 Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten iş yerleri 

·	 Et ve et ürünleri işleyen iş yerleri 

·	 Kombinalar, kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme 
tesisleri

·	 Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık halleri ve toptan balık 
satışı yapan yerler

·	 Süt ve süt ürünleri işleyen iş yerleri

30 beygir gücü ne demektir? 
İmalat için kullanılan karıştırıcı, dolum makinesi, kompresör cihazı, 
pompa vs tüm motorlu aletlerin motor gücünün toplamı 30 beygir gücüne 
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Türk Böbrek Vakfı (TBV) başkanı Timur Erk ihtiyaçtan fazla tüketilen 
tuzun insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaptığı ve özellikle böbreklere 
zarar verdiğini ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı olarak tuz tüketiminin 
azaltılmasına destek vereceklerini belirtmiştir. Bu konu ile ilgili olarak 
Sağlık bakanlığının aşırı tuz tüketimini engellemek amacıyla çalışma 
başlattığına dikkat çekmiştir. Türk Böbrek Vakfı (TBV)’de “Dünyada ve 
Türkiyede Kronik Böbrek hastalığı, Önleyici Tedbirler ve beslenmenin 
Önemi konulu” panelin Moderatörlüğünü yapan TBV Başkanı Timur Erk 
sofralarımızdan mümkün olduğu kadar tuzu kaldırmamız gerektiğinden 
bahsetmiştir. Tuz tüketiminin zararları ile ilgili olarak şunları söylemiştir:

Ülkemizdeki tuz tüketimi Avrupadaki tuz tüketimi ile kıyaslanınca 2-3 
misli daha fazladır. Dünyada ilk kez Finlandiya lokantalarında tuzluklar 
kaldırılmış olup bu uygulama daha sonra Avrupada yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Bu çalışmaların hedeflerinden biri de lokantalardan 
tuzlukları çıkartmaktır. Ülkemizde ekmek tüketiminin çok fazla olduğu 
bilinmektedir bu nedenle ekmekteki tuz oranının azaltılması sağlığımız 
için çok önemlidir. Sağlıklı bir bireyin günlük tuz ihtiyacı 6 gram olmasına 
rağmen Türkiye’de kişi başı tuz tüketim miktarı günlük 24 gramdır.  Bu 
durumda tuzun fazlası böbreklere zarar vermektedir.  Tuzu, yemeklere 
doğrudan ekleyerek aldığımız gibi hazır gıdalardan  ve ekmekten  de 
önemli öiçüde almaktayız. 

Türk Böbrek Vakfı Gönüllüleri olarak, 8 Mart dünya Böbrek gününde 
Taksim meydanında toplanarak vatandaşları tuz kullanımına karşı 
uyardık. Tuz ve şeker tüketimindeki aşırılığın böbreklere zarar verdiğini 
söyledik. “Yaşamımızdaki üç beyazı yani un, tuz ve şeker tüketimini 
azaltın, tuz tüketimini günde 6 gram ile sınırlayın, yılda en az bir kez 
idrar tahlili yaptırın şeklindeki uyarılarla vatandaşların dikkatini çekmeye 
çalıştık. Türk böbrek vakfı son 1,5 yıldır tuza karşı ciddi bir mücadele 
başlatmıştır. Vakfımızın tuz ile mücadelesi sonucunda ambalajlı ve unlu 
gıda maddelerindeki, tuz oranının düşürülmesi yoluna gidilmiş ve TBMM 
sağlık Komisyonu Başkanlığında yapılan toplantıda konu tartışılmıştır. 
Toplantı Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı yetkilileri, Türk Böbrek 
Vakfı, Türk Hipertansiyon derneği, Türk Nefroloji Derneği, restoran gıda 
Üreticileri temsilcilerinden oluşmuştur. Bu toplantılarda, paketli gıdalarda 
ambalajın %30 kadar bölümüne “bu paketin içinde şu kadar gram tuz 
mevcuttur yazılmasını önereceğiz böylece tüketici besinlerle aldığı tuz 
miktarını bilmiş olacaktır. 

50 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ve özellikle yüksek tansiyon, kronik 
böbrek hastalığı ya da şeker hastalığı gibi sağlık problemleri varsa, 
tuz alımında daha fazla dikkat etmek gerekmektedir. Tuz tüketim limiti 
sağlıklı bir yetişkin için önerilen miktarın en alt seviyesinde olmalıdır. 
İşlenmiş ve hazır yemekler, konserve sebzeler, hazır çorbalar, 
donmuş gıdalar gibi maddelerden oluşmaktadır. Yemek pişerken ya 
da sofradayken yemeklerinize tuz ya da çeşni ilave etmek, gıdanın tuz 

oranını artırıyor. Tuz tüketimini azaltmak için, işlenmiş gıdalar yerine, 
daha çok taze gıdalarla beslenmeli, özellikle sebze ve meyve tüketilmeli, 
daha az tuzlu olan ürünler tercih edilmeli, salata sosları, ketçap, hardal, 
çeşni gibi yiyeceklere tat katan katkı maddelerini sınırlandırmalı bunların 
yerine yemeğinizi tatlandırmak için doğal yiyecekler, taze ya da kuru 
otlar, baharatlar ve diğer tat veren doğal maddeler  kullanılmalıdır.

İhtiyaçtan Fazla Tüketilen Tuzun 
İnsan Sağlığına Zararlı Etkileri
Timur ERK
tbv@tbv.com.tr
Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı
Türk Böbrek Vakfı Başkanı
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Kriminal laboratuvarlar ve otopsi salonlarında olan bitenleri film 
ve dizilerden öğrenenler, en ileri teknolojileri ve en güvenilir 
yöntemleri kullanan bilim insanlarının, her zaman delillerden 
gerçeğe ulaştıklarını ve failin bulunarak adalete teslim edildiğini 
sanabilirler. Ne yazık ki bu her zaman doğru değildir. 

11 Mayıs 2007 günü saat tam 12.15’te Curtis Edward Mc- Carty, 
cezaevinin önünde kendisini bekleyen gri minibüse binerek 
uzaklaştı.

Curtis Edward Mc- Carty 
 
Oklahoma’da bir temyiz mahkemesi, idam cezasının 
infazını durdurduğu gibi, beraat etmesine de karar vermişti. 
McCarty’nin mahkûmiyeti, Oklahoma Polis Teşkilatı kriminal 
laboratuvarında daha önce çalışmış, 3 binden fazla raporun 
altında imzası olan “Kara Büyücü” lakabı ile tanınan kimyacı 
Joyce Gilchrist’in bilirkişiliğine dayanıyordu ve 15 Eylül 2001’de 
Gilchrist, hatalı raporları ve etik dışı davranışları yüzünden 21 
yıldır çalışmakta olduğu laboratuvardan kovulmuştu. 
Onun bilirkişiliği ile 23 kişi ölüm cezasına çarptırıldı, bunlardan 

11’i infaz edildi. Görevden uzaklaştırılan Gilchrist, ithamların 
esas nedeninin raporları değil, amirlerine bildirdiği bir cinsel 
tacizin örtbas edilme gayretleri olduğunu söyledi. 
Siyahi kadın kimyacıya, “Kara Büyücü” denmesinin nedeni, 
şüphelinin DNA’sı ile delilin DNA’sı arasında başka uzmanların 
bir benzeşme bulamadığı durumlarda, onun bir uyum 
bulabilme, böylelikle savcının elini güçlendirme yeteneğiydi. 
Ayrıca mahkeme salonlarındaki rahatlığı ve jürileri yargılananı 
suçlu bulma yönünde ikna becerisi de dikkat çekiciydi. Zaten 
Gilchrist’in, alışılagelmişin aksine adli kimyager oluşunun 
dokuzuncu yılında, ekip şefliğiyle ödüllendirilmesinin nedeni 
de bu başarısı oldu. Onunla birlikte çalışan diğer uzmanların, 
bu hızlı yükselişin ardında başka bir şeyler olduğundan 
kuşkulanması da böyle başladı. Hatta 1987’de Kansas Polis 
Laboratuvarı kriminalistlerinden John Wilson, kadını Güneybatı 
Adli Bilimciler Birliği’ne şikâyet etti. Ancak Gilchrist’in masumları 
demir parmaklıkların arkasına gönderdiğinin anlaşılabilmesi 
için önce 24 yaşındaki, erkek ikiz çocuk babası işçi Jeffrey 
Todd Pierce’in tutuklanması ve 15 yılını cezaevinde geçirmesi 
gerekecekti.
 

Kimyacı Joyce Gilchrist 

Polis sarı penye giydirdi, kadın tanıdı. Oklahomalı genç 
kadın, 8 Mayıs 1985 sabahı işe gitmek üzere yola çıktığında, 
tanımadığı birinin kendisine dikkatlice baktığını hissetti. 
Adamın elinde uzun saplı süpürge ya da kürek gibi bir bahçe 
malzemesi olduğundan, kadın onu bahçıvan sandı. Göz göze 

Kara Büyücü 
Bir Kimyacı 
Prof. Dr. Sevil ATASOY
atasoy@istanbul.edu.tr
United Nations 
International Narcotics Control Board, 
immediate past President
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geldiklerinde adam, yol kenarındaki çalılıkların arkasına kaçtı. 
Kadın, öğlene doğru eve döndüğünde, önce pencere camlarından 
birinin kırık olduğunu fark etti, sonra da evin alt üst olduğunu. Arka 
taraftaki yatak odasına doğru yürürken, karşısına eli bıçaklı biri çıkıverdi 
ve kadına tecavüz etti. Kadın, kendisine saldıranın, sabah gördüğü 
bahçıvan olduğundan emindi. 

Jeffrey Todd Pierce, kadının oturduğu sitede çalışan bir bahçıvandı ve 
o gün işbaşındaydı. Olay yerine gelen devriye polisi, kadını ambulansa 
bindirmeden kendi aracının arka koltuğuna oturttu, bahçıvanı getirip 
gösterdi. “Sanmıyorum, bu değil” dedi kadın. İki ay kadar sonra, saldırıyı 
soruşturmakla görevli bir polis, saldırganın bir tamirci ya da bahçıvan 
olduğuna yönelik güçlü “kişisel” kuşkuları olduğunu tutanağa geçirdi. 
Evvelce herhangi bir suç kaydı olmayan Jeffrey Todd Pierce, saldırıdan 
10 ay kadar sonra tutuklandığında, sarı penye giymiş fotoğrafını 
başka erkek fotoğraflarının arasına yerleştirerek kadına gösterdiler. 
“Tecavüz eden işte bu” dedi kadın “hiç şüphem yok”. Kadın aylar önce, 
kendisine saldıranı tarif ederken, sarı penye giymiş, omuzlarına kadar 
uzun saçları, pahalı spor ayakkabıları ve siyah eldivenleri olduğunu 
söylemişti ve ne yazık ki polis, kadına göstereceği fotoğrafı çekmeden 
önce, Jeffrey Todd Pierce’in üzerindeki gömleği çıkartıp sarı bir penye 
giydirmişti. 

Başlangıçta “Sanmıyorum, bu değil” diyen kadın, nasıl olur da şimdi, 
saldırıdan 10 ay sonra “Tecavüz eden işte bu, hiç şüphem yok” 
diyebilecek kadar emin olabilirdi? Bu çelişkiyi kurcalayan olmadı.

Kara Büyücü Kimyacı “kıllar onun” dedi

Pierce, 1986 Ekimi’nde hâkim karşısına çıktı. O tarihlerde henüz DNA 
analizleri yoktu. Mahkeme salonunda adamı gördüğünde “Onun yüzünü 
hiçbir zaman unutamayacağım” diye ağlamaya başladı kadın ve jüri 
üyeleri ona çok acıdılar. Halbuki bahçıvanın saldırının gerçekleştiği 
sırada yemekte olduğunu söyleyen iki tanığı vardı, saçlarını hiçbir 
zaman omuzlarına kadar uzatmamıştı, pahalı spor ayakkabılar alacak 
kadar parası da olmamıştı, ama dikkate alan çıkmadı. 
Kara Büyücü Gilchrist, “Tam altı gün süren mikroskobik incelemem 
sonucunda, olay yerinde bulunup, tarafıma teslim edilen 28 saç teli ile 
üç pubik kılın her birinin, zanlı Pierce’e ait olduğunu kuşkuya mahal 
vermeyecek şekilde tespit ettim” dedi. Savunma avukatları, saç ve 
kılların başka bir laboratuvarda daha incelenmesini talep ettiler ama, 
mahkemece kabul edilmedi. Temyiz dilekçelerini de bu gerekçeye 
dayandırdılar. Üst mahkeme, başka bir bilirkişiye inceletilmemiş olmasını 
eksiklik olarak görmüş olsa da kararı bozmadı ve Pierce, 65 yıla 
mahkûm edildi. 

2001’de FBI, Oklahomalı kadının saldırıya uğradığı olay yerinde 
bulunan sperm örneklerinden elde edilen DNA profilinin mahkûm 
Jeffrey Todd Pierce’e değil, gasp ve cinsel saldırı yüzünden 45 yıl 
hüküm giymiş ve halen cezaevinde bulunan başka birine ait olduğunu 
açıkladı ve 28 saç teli ile üç pubik kılın Pierce’e ait olduğunu bildirerek 
onarılmaz bir mağduriyete yol açan kimyacı Joyce Gilchrist’in, evvelce 
incelemiş olduğu delillere dayanılarak mahkûmiyet kararı alınan 1197 
dava dosyasını gözden geçireceğini, gerekirse delillerin yeniden 
inceleneceğini bildirdi. 

Serbest kalan Pierce, haksız yere 15 yılını hapiste geçirmesine neden 
olan kimyacı Gilchrist ile artık emekli olmuş savcı aleyhine 75 milyon 
dolarlık tazminat davası açtı, 2007’de kazandı, ama Oklahoma Eyaleti 
ona sadece 4 milyon dolar ödedi. 
Sonuçları değiştirdi, üç kez idama gönderdi. Curtis Edward McCarty de, 
kriminal laboratuvar çalışanı kimyacı Joyce Gilchrist’in kurbanlarından 
biriydi. İki kez yargılanmış, üç kez idam cezasına çarptırılmıştı. Ömrünün 
19 yılı infazı bekleyerek geçen McCarty, 20 yıl hapis yattı. İşte size onun 
çok acıklı yaşam öyküsü.

18 yaşındaki Pamela Kaye Willis, 10 Aralık 1982 günü Oklahoma’daki 
evinde ölü bulundu. Çıplaktı, bıçaklanmış ve boğulmuştu. Curtis 
McCarty, Pamela’yı tanıyordu. Bu yüzden zanlılar arasına girdi. 
Cinayetten kısa bir süre sonra Gilchrist, olay yerinden elde edilen saç 
telleriyle McCarty’ninkileri karşılaştırdı ve benzemedikleri sonucuna 

vardı. İzleyen üç yılda polis, McCarty’yi birçok kez sorguya çekti. Bu 
arada Gilchrist, deney sonuçlarını kaydettiği laboratuvar defterinde 
tahrifat yaptı ve “Daha önce yanlış değerlendirmişim, olay yerindeki 
saçların McCarty’ye ait olma ihtimali var” dedi. McCarty’nin avukatları, 
defterdeki sahteciliği ancak 2000 yılında fark edebildiler. Çünkü Kara 
Büyücü’nün verdiği yüzlerce rapor, o tarihte incelemeye açılmıştı.

McCarty’nin 1986’da başlayan yargılamasında savcılık, adamı, 
Gilchrist’in saç telleriyle ilgili raporuna dayanarak suçladı. Tanık olarak 
dinlenen Gilchrist, bulgularının McCarty’nin olay yerinde bulunduğunu 
kanıtladığını anlattı. Ayrıca kurbanın çıplak cesedi üzerinde bulunan 
semen kalıntılarının kan grubunun onunkiyle uyuştuğunu söyledi. Buna 
ek olarak Oklahoma Bölge Savcısı Robert H. Macy, McCarty’nin lehine 
olabilecek delilleri jüriden saklayarak ayrıca suç işledi. Jüri, McCarty’yi 
suçlu bulunca, yargıç idamına karar verdi. 

İki yıl sonra temyiz mahkemesi, savcının davranışlarını, kriminal 
laboratuvardaki usulsüz çalışmaları ve Gilchrist’in tanıklığındaki 
çelişkileri öne sürerek, McCarty davasını yeniden görülmek üzere iade 
etti. McCarty yeniden yargılandı, Gilchrist saçların ona ait olduğunda 
ısrar etti, adam yeniden suçlu bulundu ve yeniden idama mahkûm edildi. 
Her iki iddianamede imzası olan Savcı Macy, 21 yıllık meslek yaşamında 
73 kişiyi idama mahkûm ettirebilmiş, bunlardan 20’sinin infazına tanıklık 
etmişti. Bu başarı (!), ülkenin diğer savcıları arasında bir rekordu. 1995’te 
cezası yeniden gözden geçirilen McCarty’yi yeni bir jüri dört gün dinledi 
ve adam üçüncü kez ölüm cezası aldı. 

Yalan delilleri yok etti

2000 yılında kimyacı Gilchrist’in vermiş olduğu raporlar FBI müfettişleri 
tarafından incelenmeye başlanıp da, sahtekârlıkları ortaya çıktığında, 
Oklahoma valisinin emriyle eyalet genelindeki idam cezalarının 
infazı durduruldu ve McCarty’nin saçlarını yeniden incelemesi 
talep edildi. Gilchrist, saçların geleneksel mikroskobik yöntemlerle 
karşılaştırılmasının yerini artık DNA analizlerinin aldığını ve örneklerin 
bu yeni teknolojiyle incelenmesinin yerinde olacağını bildirdi. Savunma 
avukatları, bu durumda saçların DNA profilini elde etmesini talep 
ettiğinde, örnekleri muhafaza ettiği yerde bulamadı. Kaybolmuş ya da 
imha edilmiş olabileceklerini söyleyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Bir 
adamı idama götüren en önemli, hatta tek delil olan saçlar, hiçbir zaman 
bulunamadı. 

Soruşturma tamamlandığında, Gilchrist çok sayıda davada deliller 
üzerinde yaptığı sahtekârlık ve yalan tanıklıkları yüzünden teşkilattan 
çıkartıldı. Onun desteğiyle mahkûm edilen pek çok kişinin aslında 
suçsuz olduğu, yapılan DNA analizleriyle ortaya çıktı. 20 yıllık 
kariyerinde binlerce olayda toplanan delilleri incelemiş olan Gilchrist, 
Curtis McCarty ve daha önce başına ördüğü çorapları aktarmaya 
çalıştığım Jeffrey Todd Pierce’ten başka bir çok kişiyi canlı canlı mezara 
soktu. 

2002 yılında McCarty’nin avukatlarının çabası sonuç verdi. 10 Aralık 
1982 günü Oklahoma’daki evinde öldürülen Pamela Kaye Willis’in 
cansız bedeni üzerindeki semen kalıntılarının, mikroskobik inceleme için 
hazırlanan preparatlarının hâlâ muhafaza edildiğini öğrendiler. Yapılan 
DNA analizinde spermin Curtis McCarty’ye kesinlikle ait olamayacağı 
ortaya çıktı. İade-i muhakeme kararı alındı ve Türkiye’de yürütücüsü 
olduğumuz Masumiyet Projesi’nin kurucuları hukukçu Barry C. Scheck 
ve Peter J. Neufeld’den destek istediler. Aynı yıllarda biz de, ömür boyu 
hapse mahkûm edilen Orhan Dinç’e benzeri bir destek vermiştik.
2007’de Pamela Kaye Willis’in tırnak altlarından alınan dokuların da 
muhafaza edildiği ortaya çıktı. Bunların DNA profili de, McCarty’nin 
DNA’sını tutmadı. Ayrıca, genç kızın bedeni üzerindeki kanlı ayakkabı 
izinin de McCarty’ye ait olamayacağı anlaşıldı. 11 Mayıs 2007’de 
Yargıç Gray, 22 yıldır cezaevinde tutulan ve bunun 19 yılını idam 
kararının infazını bekleyerek geçiren McCarty’nin suçsuz olduğuna 
karar verdi. McCarty, Amerika genelinde idamı beklerken salıverilen 
15., Oklahoma’da üçüncü kişidir. Henüz gerçek katil bulunabilmiş 
değil, McCarty de henüz, ömrünün 22 yılını çalan devletinden tazminat 
alabilmiş değil. 
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Gerekirse laboratuvar kapatılmalı

Hiçbir laboratuvar kusursuz değildir. İstediğiniz kadar otomasyona geçin, 
yapılan deneylerin bir yerine insan eli değer. En azından sonuçları 
yorumlayan, değerlendiren, raporlayan insan beynidir. Ve her insanın 
beyni hata yapabilir. Çalışanlar insandır ve insan, kusursuz değildir. 
Bütçeden yeterli pay alamayan, yeterli uzmanı bulunmayan, küçük bir 
kentin, küçük bir polis kriminal laboratuvarında yapılan hata, hiç kimseyi 
hayrete düşürmez.

Toplumun beklentisi, hata yapan personelin işine son verilmese de, en 
azından gereken disiplin cezasını görmesi, deneylerin tekrarlanması, 
haksız yere mahkûm edildiği düşünülen kimselerin yeniden 
yargılanması, laboratuvarın eksikliklerinin bir an önce tamamlanması, 
verilen zararın makul ölçüde tazmini ve sorunun tekrar yaşanmaması 
için, laboratuvarı düzelinceye dek kapatmaya varabilecek önlemlerin 
alınmasıdır. Teşkilat, kendi içinde bütün bunları yapsa da, toplumla 
paylaşmadığı takdirde vicdanlar rahatlamaz. Laboratuvarlara güvensizlik 
ve kişilerin haksız yere mahkûm edildiği önyargısı sürüp gider. Bu 
yüzden, ABD’nin 400’ü aşkın irili ufaklı polis kriminal laboratuvarından 
birinde, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında, ilgili kurumların basın 
sözcüleri olabildiğince hızlı biçimde basına bilgi verir. Amerika dışında 
pek gözlenmeyen, hele Türkiye’de hiç rastlanmayan, ama krizlerin 
önlenebilmesi için benim de hararetle savunduğum bir stratejidir bu. 

Kara Büyücüler neden çıkıyor?

Kriminal laboratuvar çalışanlarının önemli bir bölümü bilim insanı 
değildir. Parmak izi, bomba, yangın uzmanlığı için dünyanın hiçbir 
yerinde, herhangi bir üniversite bitirme zorunluluğu bulunmaz. 
Biyologlar, kimyacılar, fizikçiler de yaptıkları işi hemen her zaman 
kendilerinden daha kıdemli birinden, usta-çırak usulü öğrenirler. Ayrıca 

kriminal laboratuvarları yönetenler de dünyanın birçok ülkesinde polistir, 
dolayısıyla onlar da soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını, failin 
bulunmasını ister. Bu yüzden tarafsız oldukları söylenemez. Hele 
gündemde medyanın diline doladığı bir olay, örneğin bir cinayet varsa, 
siyasiler laboratuvar müdürlerini, müdürler de mecburen yanlarında 
çalışan kriminalistleri arayarak, ellerini çabuk tutması için baskı kurar. 
Cinayet masası dedektifleri ya da olay yerinden delil toplayanların, 
karşılaştıkları olayla ilgili intihar, kaza ya da cinayet gibi mutlaka bir 
senaryoları bulunur. Bu senaryoyu genellikle kriminal laboratuvar 
çalışanlarıyla paylaşırlar. Bu bilgi, tezgâhta çalışanlarda önyargılar 
oluşturur, objektifliklerini yitirebilirler. Nitekim, parmak izinden başlayarak 
pek çok alanda, laboratuvar personelinin incelemelerini belli bir 
senaryoya uydurabilmek amacıyla yönlendirdiklerini, bazı delilleri 
inceleyip, zanlının lehine olabileceklere hiç dokunmadıkları da bilinen 
bir gerçektir. Laboratuvarcılar, kendilerini savcı ve soruşturmayı yürüten 
polislerle aynı safta görüp, onlara yardımcı olmak amacıyla delil 
üretmeye dahi kalkışabilirler. Hatta, biri yakalanmışsa ve polis onun 
suçlu olduğuna inanıyorsa, delilleri hiç çalışmadan rapor yazanlar bile 
bulunuyor. Literatürde buna “dry-lab” yani “kuru-laboratuvar” adı veriliyor.
Türkiye’nin kriminal laboratuvarları, Avrupa’nın herhangi bir ülkesi ya da 
Avustralya, Kanada ve Amerika’daki kadar şeffaf değil. Büyük ölçüde 
“kol kırılır yen içinde kalır” diye düşünüldüğünden, kriminalistlerle ilgili 
soruşturmalar ve aldıkları disiplin ya da meslekten uzaklaştırma cezaları 
toplumla paylaşılmıyor. 
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en çok göz ardı edilen konu girişimciliğin desteklenmesidir. Bu konuda 
devletin politikalarının doğru analiz edilmesi ve verilen desteklerin doğru 
belirlenip uygun şekilde kullanılması gerekir. Yeni destek şekli, artık 
iş kurma surecinin yazılı olarak planlanması ve bu plan çerçevesinde 
hayata geçirilmesi ve bu planın izlenebilirliği ile mümkün hale getirilmiştir. 
Yeni desteklerin pek çoğu bu esasa göre uygulanır. Bu amaçla bazı 
özel ve kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler girişimci 
geliştirme programları ile bu metodun uygulanma surecine katkıda 
bulunmaktalar.
Her yıl sektörel bazda destekler planlanır ve gerek yurtiçi kaynaklı 
gerekse dış kaynaklı finans araçları kullanıma sunulur. Önceki 
dönemlerde bu kaynakların pek çoğu bilinçsizlikten dolayı 
değerlendirilemedi. Ancak son yıllarda daha organize ve profesyonel bir 
şekilde kaynak kullanımı homojenize edildi ve adil olarak dağıtılmaya 
başlandı. Bu sayede toplumdaki kadrolaşma yargısı da azalmış 
oldu. Yani desteklerden uygun şartları sağlayan herkes, ister tüzel 
ister bireysel olarak faydalanabilmektedir.  Bu desteklerin pek çoğu 
yeni girişimleri desteklerken bazıları kapasite artırımı, AR&GE, satış 
pazarlama, dış ticaret gibi konuları da kapsayabilir. Destekler karşılıklı 
ve karşılıksız olarak iki şekilde yapılır. Bu kapsamda destek veren 
kuruluşlardan bazıları şunlardır.

1.KOSGEB DESTEKLERİ:

·	 Banka Kredi Faiz Destekleri

·	 Bilişim Destekleri

·	 Bölgesel Kalkınma Destekleri

·	 Danışmanlık ve Eğitim Destekleri

·	 Nitelikli Personel Destekleri

·	 Girişimciliği Geliştirme Destekleri

·	 Kalite Geliştirme Destekleri

·	 Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri

·	 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri

·	 Uluslararası İşbirliği Geliştirme Destekleri

2.Kalkınma Ajansları Kobi Hibe Programı:  Toplam 26 bölgede.

·	 İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)                        İzmir

·	 Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA )                             Adana

·	 İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA)          İstanbul

·	 Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)                          Konya

·	 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)                    Samsun

·	 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)                   Van

·	 İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)                       Gaziantep

·	 Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı (DUKA)          Diyarbakır

·	 Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)                       Mardin

·	 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)              Hatay

·	 Ahiler Kalkınma Ajansı                                       Nevşehir

·	 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı                        Kastamonu

3. İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZLERİ ( İGEME):

Dış ticaretin geliştirilmesi, Tük şirketlerinin yurtdışında 
markalaşabilmeleri amacıyla verilen devlet destekleri, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı bünyesinde sağlanıyor. “İhracata Yönelik Devlet 
Destekleri” 10 programdan oluşuyor.  Söz konusu destekler ise 
şöyle sıralanıyor:
•	 Ar-Ge yardımları
•	 Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının desteklenmesi 
•	 Yurtdışında milli veya bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar 

katılımlarının desteklenmesi
•	 Pazar araştırması desteği
•	 Eğitim yardımı
•	 Yurtdışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım 

faaliyetlerinin desteklenmesi
•	 Çevre maliyetlerinin desteklenmesi
•	 Türk ürünlerinin, yurtdışında markalaşması ve Türk malı 

imajının yerleştirilmesi 
•	 İstihdam yardımı
•	 Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları
•	

4.DIŞ TİCARET MUSTEŞARLIĞI
5.AVRUPA BİRLİĞİ KALKINMA PROĞRAMLARI
6. ABİGEM (Avrupa birliği Türkiye iş geliştirme merkezleri ağı): 
Toplam 19 bölgede.
7.TUBİTAK
8.YATIRIM TEŞVİK
9.TTGV DESTEKLERİ
10.MARKA DETEKLERİ
11.TURQUALİTY DESTEKLERİ
12.HAYVANCILIK VE TARIM DESTEKLERİ 
13.TURİZM BAKANLIĞI

Yukarıda saydığımız desteklerin tamamı kullanıma hazır karşılıklı ve 
karşılıksız desteklerdir. Bu desteklerin tamamı ülke ekonomisine katkı 
sağlamak, iş gücü artırımı, istihdam artışı ve ekonomik tabanlı olup 
uygun şartları sağlayanların kullanımına açıktır. Bunların dışında devletin 
sigorta desteği, teknoloji serbest bölgelerindeki yer tahsisi gibi pek çok 
destek yine süreli ve süresiz olarak kullanıma açıktır.  

Doğa ve tarih tutkunu İngiliz Marcus, 1833 yılında deniz kabukları 
satmak için Londra’nın doğusunda küçük bir dükkân açtığında dünyanın 
en büyük petrol şirketlerinden birinin temellerini attığından habersizdi. Bu 
küçük dükkân çok geçmeden ithalat ihracat şirketine dönüştü. Marcus’un 
oğlu Marcus Jr.’nin  Bakü’yü ziyaret etmesi ise bu şirketin ikinci dönüm 
noktası oldu. Bu ziyaret sırasında gazyağı ihracatının deniz kabuğundan 
daha iyi olduğunu keşfetti. Bu iş için ilk adım olarak Japonya’ya mutfak 
ve aydınlatmada kullanılmak üzere gazyağı ihraç etmeyi hayal etti. 
Ancak ortada birkaç sorun vardı. Bu iş Amerika’da Standart Oil’in 
tekelindeydi. Marcus kendine bir şans yaratmak için fiyatları indirmenin 
bir yolunu bulması gerektiğini biliyordu. Beklediği fırsatı 1869 yılında 
Süveyş Kanalının açılması ile yakaladı. Halledilmesi gereken bir sorun 
daha vardı. Nakliye problemi. Marcus ilk özel petrol tankerini sipariş 
verdi ve dört bin ton gazyağını Rusya’dan Singapur ve Bangkok’a taşıdı. 
Şirket 1886 yılında kendi tanker filosunu kurdu.1903 yılında da Asiatic 
Petroleum Company’i satın alarak 4 yıl içinde dünya devi SHELL in 
doğumu tamamlanmış oldu…    

Sonuç olarak hayallerle başlayan bir projenin fırsatları kollamak, iyi bir 
fizibilite yapıp planlı olarak çalışmak sonucunda başarının hikâyesini hep 
beraber gördük. Eğer gerçekten bir girişimci olmak istiyorsanız buna en 
kısa surede karar verin ve bir an önce bu konu için bir şeyler yapmaya, 
çaba sarf etmeye ve gelişim evrenizi kişisel gelişimle devam ettirmeye 
karar verin. Umarım verdiğimiz bilgiler bu kararı vermekte size doğru bir 
kılavuz olmuştur. Unutmayın ki bir ülkenin büyüklüğü, o ülkenin sanayisi, 
üretim kapasitesi,  ihracat rakamları ile ölçülür. Bu nedenle gelişime 
ilk önce kişisel olarak kendimizi geliştirerek başlamalı; kendimize, 
ailemize, çevremize ve tabi ki ülkemize faydalı olabilecek her türlü fırsatı 
iyi değerlendirip, duvarın arkasını görmeye çalışmalı ve her şeyden 
faydalanmalıyız. Bunu yaparken kesinlikle destek almaktan çekinmeyin. 
Profesyonel destekler her zaman önünüzü açar. Bu destek kimi zaman 
bir tecrübe sahibi iş adamından, kimi zaman bir ustabaşından, kimi 
zaman aile büyüklerinden, kimi zaman küçük bir çocuktan…  Doğru 
kaynaktan edinilen her bir bilgi değerlidir, yeter ki doğru kullanılsın…
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Mobil aidat ödeme kolaylığı
Değerli Meslektaşlarımız;

Kimyagerler Derneği Marmara Şubesi olarak üye aidatlarınızı ve 
bağışlarınızı Banka ve dernek  Alındı Belgesi  (Makbuz)  karşılığı 
toplamanın yanında,  Mobil aidat sistemi ile de toplamaya çalışmaktayız. 
Aidatını Banka havalesi  ile gönderemeyen veya makbuz karşılığı 
ödentisini  ödeyemeyen meslektaşlarımız  mobil aidat sisteminden 
faydalanabilirler.

Bunun için cep telefonunuza 
gelen(Kimyagerler Derneği Marmara 
şubesi üyelik aidatlarını  cep 
telefonunuzdan aylık 3,5 TL  tutarında 
ödemek için bu mesajı EVET yazarak  
cevaplayınız) mesajını “EVET” yazıp 
8071‘e göndermeleri  yeterlidir.  Bu 
takdirde telefon faturanıza  ayda 3,5 
TL. fazla ücret gelecek olup 12 ay 
ödeme sonunda yıllık aidat borcunuz 
kapanacaktır.Bu sistem Turkcel ve 
Avea operatörlerini kapsayıp Vodafon 
operatörünü kapsamamaktadır.
Dernek üyesi olmadan mesaja cevap 
veren  meslektaşlarımızın ücretleri 
bağış olarak kayda geçmektedir.

Cep telefonunuza gelen mesajı 
cevaplamanızı,  mesaj gelmedi ise 
cep telefonunuzdan marmarakimyager 
yazıp 8071 e kısa mesaj atıp yada  
adınız soyadınız ve Cep telefonuzu 
kimdermarmara@kimyager.org  
adresine iletmenizi, çevrenizde bulunan 
meslektaşlarımızı da  derneklerine  
sahip çıkmaları için uyarmanızı önemle 
duyurur ilginiz ve katkılarınız için 
teşekkür ederiz.

TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA, 11-14 Ekim 2012 tarihleri 
arasında,İstanbul Fuar Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerine beşinci kez 
kapılarını açmaya hazırlanıyor.
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Şekil 1. Elektronik atıklarda bulunan kurşunun % dağılımları

Şekil 2. Elektronik atıklarda bulunan altının % dağılımları

Ülkemizde Yürütülen Elektronik Atıklara Dair Projeler [1]: 

 - İstanbul Yerel Elektronik Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi Projesi (Smile)LIFE 06 TCY/TR/282

 - Kadıköy Belediyesi Elektrikli Elektronik Atıkların Yönetimi Projesi

 - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü Projesi

  - Media Market Türkiye

 - Electro World eski cep telefonu ve TV toplayacak parası ’çevre’ye harcanacak
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