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TÜM MÜHENDİS VE MİMARLAR AYNI TİP KİMLİK BELGESİ UYGULAMASINA 

BAŞLADI 

Odamızca ele alınan ve daha sonra Birlik tara-
fından tüm meslek odaları için uygulamaya geçiri-
len yeni ve aynı tip kimlik belgeleri üyelerimize ve-

riimeye başlanmıştır. Kart şeklinde olan yeni kim 
lilrler, her yıl odalar veya şubelerince onaylanacak, 

nüfus cüzdanı gibi kullanılabilecektir. Eski belgele-

rin yenilenmesi için belirli bir süre saptanacaktır. 

Aı zu eden üyelerimiz posta ile yeni kimlik belgele-

rini alabilirler. 
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KIYILARIN GENİŞ HALK YIĞINLARINA KAPATILMASI ANAYASA'YA VE 

YASALARA 

Mimarlar Odası, Şehir Planlama Mimar ve Mühen-
disleri Odası ve Antalya Belediyesi, 20-21 Eylül 
1976 günleri Antalya'da düzenledikleri «KIYILAR 
TOPLUM YARARINA KULLANILMALIDIR» konu-
lu seminer sonunda alınan kararları kamuoyuna 
açıkladılar. 

özellikle son 15 yıldan beri kıyılarımız kentleri-
mizdeki hızlı gelişmelere paralel olarak önem ka-
zanmış durumdadır. Toplumun değişik kesimlerinin 
ve özellikle emekçi kitlelerin dinlenme özlemleri kı-
yı :arın önemini arttıran en önemli nedendir. Emek-
çi kitlelerin dinlenme özlemlerinin hayata geçiril-
mesi, gerçekleştirilmesi eğilimleri kıyılar üzerinde 
b:'r çıkar çatışmasını doğal olarak yaratmaktadır. 

Bu çıkar mücadelesinin bir tarafını oluşturan 
egemen sınıflar kıyılarımızı özel sermayenin kârını 
arttırmak ve küçük bir azmhğın hizmetine sunmak 
girişimlerini alabildiğine geliştirmektedirler. Bu 
gelişmeler bir yandan kıyı kullanımını geniş halk 
y:ğınlarına kapatırken ve uygulama Anayasa ve 
yasalara aykırı olarak gelişirken, diğer yandan da 
k yılarımız, denizlerimiz ve doğal çevremiz tahrip 
olmakta ve kıyılarımızdaki tarihi ve kültürel değer-
li r yok olmaktadır. Bizler iki günlük tartışmalar 
sonucunda kıyılarda özel mülkiyete karşı toplum 
yararının savunulması ile doğal ve tarihi değerle-
rimizin savunulmasını eşdeğerde, çakışan iki olgu 
olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Bizler kamu 
yararını küçük bir azınlığın yararına tercih eden 
kişi ve kuruluşlar olarak kıyılarımızı insanlarımıza 
kapatan ve onu tahrip eden gelişmelere karşı ön-
lemler geliştirmek üzere aşağıdaki kararları ka-
muoyuna açıklamayı yararlı görüyoruz. Böylece ko 
nu geniş yığınların bilgisine ve tartışmasına da bir 
kez daha sunulmuş olacaktır. Vardığımız her yar-
gının ve aldığımız her kararın ülkemizde kıyıların 
toplum yararına kullanılması politikalarının uygula-
ma alanına sokabilecek gelişmeleri hızlandırmak 
üjere emekçi yığınların mücadele araçlarım oluştu-
racağına inanıyoruz. 

KIYILARIN TOPLUM YARARINA KULLANIL-
f/ ASI SEMİNERİ KARARLARI : 

1. Kıyı : Suyun bittiği çizgi İle tarım arazisi-
nin haşladığı çizgi arasındaki alandır. Bu alanlar 
mevcut yasalara göre devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan kamu mallarıdır. Diğer bir tanımla 
kıyılar doğal servet sayılmakta ve Anayasanın 130. 
maddesine göre kamuya ait olmaktadır. 

a. Kamuya ait olan kıyı özel mülkiyete konu 
elamaz ve özel mülkiyete geçirilemez. Aksine bir 
uygulama Anayasaya aykırıdır. 

b. Özel ve tüzel kişilerin ellerinde bulunan kı 

AYKIRIDIR 

yıya ait tapular geçersizdir. Mahkemeler yolu ile 
dava açıldığı takdirde bu tapular iptal edilmektedir. 

c. Toplum yararına yapılacak bir uygulama 
için hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Uygula 
ycı lar plan kararlarına uygun bir çözüm getirmek 
istedikleri anda tapu iptal davası açmaya gerek ol 
madan uygulamaya geçebilirler. Zira bu alanları el 
lerinde bulunduranlar haksız bir gasp olayı yarat-
maktadırlar. 

d. Kıyı kamu malı olduğundan bu bölümden 
halkın yararlanmasını hiçbir merci, hiçbir nedenle 
engelleyemez. Kıyılardan herkes bedelsiz, eşit ola 
rak ve serbestçe yararlanma hakkına sahiptir. Bu 
hak yasalarımızda açıkça belirtilmektedir. 

e. Nehir ve göl kıyıları da ülkemizde önemli 
biı kapasitededir. Toplum yararına çözümler getir-
mek üzere nehir ve göl kenarları değerlendirilmeli-
dir. 

f. Ormanlara ve milli parklara özel sermaye 
tarafmdan ve kamu kuruluşları desteği ile küçük 
bir azınlığın kullanımı için el konmaktadır. Orman 
brın ve milli parkların özel mülkiyete geçmesi ön-
lenmeli ve doğal zenginliklerimizin tahrip edilmesi 
ion bulmalıdır. 

2. Kıyılardan halkın yararlanmasının sağlan-
ması Anayasa ile devlete verilen bir ödevdir. 

a. Oysa. günümüzde egemen sınıflar devlet Rİİ 
cünü ve otoritesini kamu ve toplum yararım koru 
yan (savunan) belediyelere karşı kullanmaktadır. 

b. Devlet gücü ve otoritesi halkın yararları 
doğrultusunda kullanılmalı, kıyılarda toplum yara-
rına uygulama yapmak isteyen belediyeler destek 
lc-r.meli, uygulama için parasal olanaklur devletçe 
sağlanmalıdır. 

c. Kıyılarda toplum yararına uygulama yap-
mak isteyen belediyelere egemen çevrelerce yapı 
lan resmi ve sivil baskılar durdurulmalı, fiili ve 
silahlı saldırılara karşı yöneticilerin can güvenliği 
sağlanmalıdır. 

3. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın kıyıları 
lirizme açmak iddiası İle ve Turizm Bankası'nu 
devretmek üzere yaptığı kamulaştırma işlemleri 
kamu ve toplum yararını gözetmemektedir. Bu Bu-
kunlığıı verilmiş olan yetki ve olanaklar hulkın öz-
lemleri doğrultusunda değerlendirilmelidir. 

4. Kamu kuruluşları bir takım kamp, tesis ve 
eğitim alanı ndı altında kıyıdan halkın yararlan-
mı.sını engelleyemez. Bu kamp ve tesisler halkın 
> r.rarlanmosına açılmalıdır. 
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d:, rafineride üretim yapılmamaktadır, uzun müd 
det de yapılamayacaktır. Evlerinden silah zoruyla 
i?><. götürülen ve insanlık dışı şartlar altında 24 saat 
çalıştırılmak istenen bir kaç teknik elemana rağ-
men dergimiz baskıya girerken kuvvet santralı bile 
devreye alınamamıştır. Rafineriler gibi büyük tec-
rübe ve teknik bilgi isteyen ve 3 yıl eğitim görmüş, 
sanat okulu mezunu ve 8 yıllık tecrübeli işçilerle 
çalıştırılan işletmelerin çarşıdan hoparlörlerle top-
lanan faşist bozuntuları ile çalıştırılmasına da im-
kân yoktur. İşverenin tek umudu işçileri bölüp, en 
ileri unsurları eleyerek yükselen toplumsal muha 
lefeti ve sınıf bilincini ezmektir. 

İşveren işçilerden sendikalarından istifa eden-
lerin tekrar işe alınabileceğini söyleyerek niyetini 
d^ açıkça belli etmiştir. Ve bu yüzden de 15 milyar 
liraük tesis tehlikeye atılmakta, günde 2 milyon 
liralık zarar göze alınmaktadır. Ve rafinerinin tec 
rübesiz işçilerle çalışma teşebbüsü karşısında yan-
gın ve patlama ihtimali gözardı edilmek istenmek-
tedir. 

TPAO yetkilileri işçileri işten çıkardıktan son-
ra Batman'a özel bir uçak göndererek Batman ra-
finerisi işçilerini Aliağa'ya getirmek ve direnişi 
kırmak teşebbüsü de Batman rafinerisi işçileri ta-
rafından önlenmiştir. 

Başka bir sendikaya üye olmalarına rağmen 
Batman rafinerisi işçileri sınıf dayanışmasının gü-
zel bir örneğini vererek grev kırıcılığını reddet-
mişler ve uçağı geriye boş göndermişlerdir. 

Aliağa'da üretimin başlaması için; 

— Atılan bütün işçiler tekrar işe alınmalı 
— Tayin edilen veya istifa eden teknik eleman-

lar işlerinin başına dönmeli 
— Rafineri kadrosuna alınan tabancalı bıçaklı 

sekak kabadayıları boşaltılmalıdır. 

Yoksa 15 milyar liralık tesis ve halkımızın 
hayatı tehlike içindedir. Burada şunu belirtmekte 
feyda vardır. Değil bu rafineriyi yeni alınan va-
sıfsız işçilerle çalıştırmak, başka bir rafineriden 
getirilecek işçilerle bile devreye almak aylar sü-
recek, eski işçiler bile akaryakıt ünitesini 1 ay, 
madeni yağlar ünitesini 2 - 2,5 ayda devreye alabile-
ceklerdir. Rafinerinin aşınan kısımları uzun süre-
ler rafineride zorluk ve patlamalar yaratacak bir 
çok kısım değiştirilecek ve kaybolan furfural gibi 
maddeler için büyük meblağlar ödenecektir. 

Ipraş'ta da durum farklı değildir, içlerinde 4 
kimya, 2 makina, 1 elektrik mühendisinin de bulun-
duğu 80 kişinin işine son verilmiştir. Ayrıca 80 iş-
çi rafineriye sokulmamaktadır. Tutuklanıp sonra-
dan salıverilen 11 işçi ve hakkında gıyabi tutukla-
ma verilip sonradan tutuklanmasına gerek duyul-
mayan 12 işçi de işe alınmamaktadır. Direniş baş-
ladıktan sonra devrimci sendikaya üye işçiler işe 

alınmamış, bu kanunsuz lokavt tutanaklarla tespit 
edilmiş olmasma rağmen işveren tutumunu perva-
sızca sürdürmüştür. İşe başladığı gün kendisinin 
İPRAŞ'a Disk'i silmek için geldiğini söyleyen ve 
mühendislerden bu iş için işçilere telkin, tavsiye 
ve baskı yapmalarım isteyen rafineri müdürü ka-
muoyunu yanlış beyanlarla yanıltmaya çalışmak-
tadır. İPRAŞ bugün % 30 kapasite ile ve ijçilerin 
l'l saat zorla çalıştırılmalarıyla üretimde bulun-
maktadır. 

Hafta içinde bir işçi yorgunluktan kolondan 
düştüğü için. 4 işçi de yorgunluktan bayıldıkları 
için hastaneye kaldırılmışlardır. Kolondan düşen 
işçi İhsan Haktanır bir hafta komada kaldıktan 
sonra ölmüştür. Bu ölümden rafineri ve iktidar yet-
kilileri sorumludur. 4 Ekim günü ünitelerde çalış-
tırılması gereken ve fiilen çalışan işçilerin durumu 
şöyledir : 

Gereken Çalışan 
Ünite işçi adedi işçi adedi 

Yeni Ham Petrol Ünitesi 33 9 
Eski Ham Petrol Ünitesi 27 7 
Yeni FCC Ünitesi 22 11 
Eski FCC Ünitesi 24 10 

Bu direnişler ve sonuçlan şunları göstermiştir : 

— İşverenler hertürlü maddi zararı göze ala-
rak işçi sınıfına gözdağı vermek istemekte, özel-
likle en ileri unsurları tasfiye etmeye çalışmakta 
dırlar. 

— İşçi sınıfı ve tüm emekçi kesimlerin DGM 
yasası tasarısına karşı yükselen toplumsal muha-
le i etinin bir daha tekrar edilmemesi için tedbir 
alınmak istenmektedir. 

— Bu olayları fırsat bilinerek sınıf sendika-
cılığı tasfiye edilmek istenmektedir. 

— Halkın sağlığı ve ulusal servet tehlike al-
tındadır. 

—Rafineriler bu durumda teknik olarak çalı-
şamaz. 

— Hakim sınıflar kamuoyunu sürekli yanılt 

maktadır. 

— Yursetver teknik elemanlar olarak bu du-
rumda elirenen ve işten atılan işçiler ve teknik 
elemanlarla dayanışma içine girmeli, gerçekleri her 
fırsatta kamuoyuna duyurarak gerici propagandayı 
yıkmalı, DGM'ye karşı yükselen demokratik kav-
gadan gerekli dersleri çıkarmalı ve halkın örgütlü 
gücünü her zaman daha etkin bir şekilde faşizmin 
karşısına dikmeliyiz. 

Aliağa ve Ipraş olayları bize emeğin her değe-
rin üstünde olduğunu ve teknik elemanların yerinin 
işçi sınıflarının yanı olduğunu göstermiştir. 
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14) Fabrikadan çıkan artık çeşitleri 

a) Su ile atılanlar 

b) Katı atıklar 

c) Baca toz ve gazları 

15) Atıkların boşaltılacağı yerler 

16) Fabrikanın buhar üretimi varsa kapasitesi 

17) Fabrikada kullanılmış buhar ve basınçlı ha-
va varsa basınç miktarı 

18) Fabrika laboratuvarı varsa, analiz kapasite-
si ve çeşitleri 

19) Planlanan fabrika işçi personel sayısı, var-
diye durumu 

20) Planlanan revizyon zaman cetveli 

21) Kullanılacak elektrik enerjisinin 

a) Faz durumu 

b) Voltaj 

c) Frekans 

d) KVA olarak kullanılan güç 

22) Fabrikaya gelen su, pompa ile geliyorsa 
pompalama yüksekliği 

23) Tamamlayıcı bilgi ve açıklamalar 

24) İşçi sağlığı bakımından planlanan önlemler 
varsa nelerdir? 

25) Fabrikaya yerleşim planı (depolar dahil) 
(1/100 veya 1/1000 ölçekli) 

26) Yakın çevre yerleşim planı (Fabrika yanın 
daki diğer endüstriyel ve kent yerleşim böl-
gelerini gösterir 1/100 veya 1/1000 ölçekli) 

27) Fabrika proses akım şeması 

28) Fabrika kanalizasyon şeması 

29) Fabrika kullanma su şeması 

30) Fabrika buhar üretim planları 

31) Bölge yükseklik planı 

KMO 
Z O N G U L D A K ŞUBESİ 

Y a y ı n ı 

BİLGİ DİZİNİ 'ne abone olunuz. 

Bilgi Dizini, No : 1 

K A Z A N B O R U L A R I N I N K İ M Y A S A L Y O L L A T E M İ Z L E N M E S İ 

Bilgi Dizini, No : 2 

G A Z - KATI A Y I R I M I 

Abone koşulları: 

Yıllık (6 Sayı) : 180 T.L. 
Üyelerimize : 125 T.L. 
Öğrencilere : 100 T.L. 

Adres : KMO Z O N G U L D A K ŞUBESİ 

PTT Caddesi No : 2/4 P.K. 72 - K A R A B Ü K 

Banka Hesap No : Ziraat Bankası Karabük Şubesi 
529/1 No.Iu Hesap. 

10 



Bu protokolla varılan anlaşmanın sağlıyacağı 
yararların belli başlıları şunlardır. 

1 — Kurulacak sanayi tesisleri üzerinde dene-
tin. kurularak, çevreyi kabul edilebilir bir dozun 
üzerinde kirletmeleri başlangıçta önlenecek. 

2 — Yeni sanayi bölgelerinde ekolojik sorunla 
rır doğmasını engelleyecek. 

3 — Çevre sorunları konusunda geniş bir uzman 

kadrosu yetiştirecek. 

4 — Giderek, çevre sorunlarının önlenmesinde 
yöresel standartların geliştirilmesini sağlayacak. 

5 — Gelişmiş ülkelerin çevre sorunlarını istis 
mar ederek ülkemizin bağımlılığını ve sömürülme-
sini sürdürmeyi amaçlayan çalışmalarını önlemeye 
yönelik örnekler ortaya koyacaktır. 

Ülkemizde geniş bir halk kitlesini temsil eden 
değerli belediyelerle ortak çalışmaya girdiğimiz 
bugün Ankara Belediye Başkanı sayın Vedat Da 
lokay'a yapılan uygulama konusunda şahsım ve 
temsil ettiğim kitle adına görüşlerimi açıklamayı 
biı görev sayıyorum. 

Ankara halkının ezici çoğunluğunun oyları ile 
göreve getirilen sayın Daloka/a yapılan uygula-
ma demokrasiye inançsızlığın, halka saygısızlığın 
belgesidir. 

ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME PROJELERİ PROTOKOLÜ 

Bir yandan Marmara ve Boğazları Belediyeler 
E rliği (Bundan böyle Birlik olarak ifade olunacak) 
diğer yandan TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 
(Bundan böyle K.M.O. olarak ifade olunacak) aşa-
ğı.laki protokolün hükümlerini kabul ettiklerini be-
yan ederler. 

KARAR 

Birlik Başkanlığından Encümenimize havale 
edilen Birlik Genel Sekreterliğinin 22/7/1976 gün 
ve 5/734 no'lu 10. «Encümen toplantısında alınan 
kararların uygulanması» hakkındaki yazısı ekleri 
ile okundu ve gereği düşünüldü. 

28/6/1976 günü İzmit'te yapılan encümen top-
lantısında alınan karar özetleri encümenimizce 
Birlik Genel Sekreterliğinin Encümene sunduğu sı-
ı ulanmış özet bilgilerine göre tekrar görüşülerek 
sırasıyla aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır. 

6 — Çalışma alanımız içinde mevcut endüstri-
jol kuruluşlarla kurulacak fabrikaların atmosferi, 
denizleri, akarsuları kirletip kirletmiyeceklerine 
uair ekolojik raporların Türkiye Kimya Mühen-
disleri Odası tarafından verilmesi ve bu raporların 
fcırlik ile Türkiye Kimya Mühendisleri Odası ara-
sında varılan bir protokola bağlanması hakkında 
Encümenimize Birlik Başkanlığınca gelen önerinin 
ftabûlüne ve protokolün onaylanmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

Birlik Başkanı : Erol KÖSE, Başkan Vekili : 
Peşat TABAK, Encümen Üyesi : Hasan SUR, En-
cümen Üyesi : Ahmet ENÖN, Encümen Üyesi : 
Halil ALANLIOĞLU, Encümen Üyesi : H. Avni 
ŞİRİN, Encümen Üyesi : Avni ÖZTÜRE. 

AMAÇ : 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sanayi-
leşmenin ve sağlık hizmetlerinin topluma mal edil-
mesi ve halk yararına geliştirilip uygulanması yo-
lunda bir çok aşamalar kaydedilmiştir. Çağdaş sa-
nayileşme anlayışında insanlığın mutluluğu gelece 
ğm sağlık anlayışında ise halk sağlığı ve koruyucu 
hekimlik görevleri birinci sırayı almaktadır. Bun-
ların gerçekleştirilmesinde ise insan - çevre ilişkile-
rinin en iyi şekilde düzenlenmesi gerektiği anlaşıl-
mıştır, birçok ülkede konu ile ilgili bakanlıklar ku-
rulmuş ve plan çalışmalarında en önemli konular 
araşma alınmıştır. 

Çağımızda, gelişen sanayi, insanlığa sağladığı 
(faydalar yanında iki büyük sorun getirmiştir. Bi-
rincisi, sanayi artıklarının, tarımsal ilaçlama uy-
gulamasının, kanalizasyon ve çöplerin yarattığı 
çi'vre kirlenmesi - ikincisi, ürettiği gıda katkı mad-
(k-leri, pislikler, tarım ilaçları sayılarının milyonla-
ıı aşmasıyla bunların her kademede disipline edil-
mesi ve insan sağlığına etkisinin araştırılması... 

Çevre kirliliği ve çevre sağbğı adı altında top-
layabileceğimiz çevre sorunları, ülke çapında, an-
cak birçok kuruluşun eş güdümlü çalışmaları yo-
luyla çözümlenebilir. Ülkemiz için yeni olan, bu-
nunla birlikte plansız sanayileşmenin yoğunlaştığı 
bölgelerde acil önlemleri gerektiren çevre kirlili-
ği ve çevre sağlığı konuları, bugüne kadar iktidar-
lerca ve yetkili kurumlarca gereken önemi göre-
memiştir. 

Kamu görevi yapan ve halkın çıkarlarını en 
üstte tutan ilerici belediyeler ile meslek odalarının 
çevre sorunlarına ivedilikle eğilmeleri ve mevcut ya-
f.al dayanakları sonuna dek kullanmaları kuruluş 
gaye ve görevleri sonucu zorunludur. 
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Konu üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaş-
tırarak eğitimimizin nedeni olan ülkemize 
ve halkımıza karşı görevimizi yerine getir-
meyi, önlemlerin oluşturulmasında doğrudan 

görev almayı amaç edindik. İnanıyoruz ki 
bu konuda da dışa bağımlılığın azaltılması 
ve giderek yok edilmesi önümüzde önemli bir 
görev olarak durmaktadır. 

ÜYELERİMİZE ÇAĞRI 

Marmara ve Boğazları Belediyeleri Birliği ile TMMOB Kimya Mü-
hendisleri Odası aralarında Çevre Sorunlarını önlemede yakın iş ve 
güç birliği yapmak için bir protokol imzalamışlardır. Bu protokol Ül-
kemizde, çevre sorunlarını önlemeye yönelik uygulamanın ilk örneği 
ve önemli bir aşama olacaktır. Varılan anlaşma, ayrıca, devrimci be-
lediyeler ve meslek odalarının Ülkesine ve halkına karşı yüklendik-
leri görev ve sorumlulukları yerine getirmesinin de güzel bir örneğini 
vermektedir. 

Sayın Üyelerimiz; Dergide protokolün tam metnini bulacaksınız 
Kimya Mühendisleri odası bu protokolle yükümlendiği görevi yerine 
getirmek için konu üzerinde yoğun bir çalışma dönemine girmekte-
dir. Bölgede kurulmuş ve kurulacak olan sanayi tesislerinin sürekli 
denetimi odamız tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle geniş bir uz-
man ve eleman kadrosu ile kısa süreli ekip çalışmaları düzenlenecek 
tir. Çalışmaları yürütecek elemanlann kaynağı siz üyelerimiz ve ko-
nuların özelliklerine göre tüm meslek odaları ve kuruluşları olacak-
tır. 

Odamız tarafından bugüne kadar yapılan anketlere alınan cevap-
lardan, Merkez ve şubelerimizde çevre sorunları üzerinde görev alan 
uzman arkadaşlarımızdan oluşan bir kadroya sahip bulunuyoruz. Ama-
cımız bu görevin yerine getirilmesinde tüm meslekdaşlanmızın katkı 
ve yararını sağlamaktır. Bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarımı-
zın aşağıdaki bilgileri kapsayan başvurularını rica ediyoruz. 

1 — Çevre sorunu ve çevre sağlığı konularında çalışmaları, 

2 — ilgi duydukları veya bilgi sahibi oldukları sanayi dalı, 

3 — İncelemeler için ayırabilecekleri zaman (iş saatleri içinde, iş 

saatleri dışında veya kısa süre izin, ücretsiz izin olarak), 

4 — Devamlı bulunabilecekleri adres, telefon. 

İlgilerinizi bekler saygılarımızı sunarız. 

Not: Görev ücret karşılğı yaptırılacaktır. 
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mesi konusunda üç yazı bu sayımızda yer alıyor. Ko-
nuyla ilgili bir nomogramı da dergimizde bulacaksı-
nız. 

Faşist baskıların iyice yoğunlaştığı bir dönem ge-
çiriyoruz. DGM Yasa Tasarısı tüm demokratik kuru-
luşların da katkısıyla meclislerden geçirilmedi. MC, bu-
nun hırçınlığı ile saldırılarını iyice arttırdı. TÖB - DER 
kapatıldı, Vedat Dalokay görevinden alındı. Bu anti -
demokratik uygulamalar bağımsız yargı organlarınca 
durduruldu. Eğitim kurumlarının açılmasıyla öğrenci 
gençlik üzerindeki saldırılar da yoğunlaştı, öldürmeler, 
yaralamalar, saldırılar giderek büyük boyutlara ulaştı. 

Emekçi halkımız ve onun yanında saf tutanlara 
yöneltilen baskılara karşı mücadele, tüm yurtsever, 
demokrat kişi ve kuruluşların en acil görevlerinden bi-
ridir. Olaylar - Yorumlar bölümünde Odamız ve diğer 
demokratik kuruluşların bu konudaki çalışmalarının bir 
bölümünü bulacaksınız. 

Saygılar sunar, başarılar dileriz. 

Yayın Kurulu 



KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 
T.M.M.O.B. 
Kimya Mühendisleri Odası adına 

Sahihi ve Sorumlu Müdürü : 

İhsan KARABABA 

Yayın Yönelmeni : 

Yücel ÖZEL 

Yayın Kurulu : 

Dr. Ali ÇULFAZ 
Çoşkan ILICALI 
Yücel ÖZEL 

Teknik Yayın Sekreteri : 

Nazım ÇINAR 

Yazı İnceleme Kurulu : 

Dr. Ateş AKYURTLU 
Dr. Erdoğan ALPER 
Dr. Ömer KULELİ 
Dr. M. Savaş KÜÇÜKYAVUZ 

Yönetim Yeri : 

Konur Sokak No. : 4 Kat : 2 
Yenişehir - ANKARA Tel : 25 52 

Kasıldığı Yer : 

Şafak Matbaacılık Sanayi 
Tel. : 29 57 84 - ANKARA 

Abone Koşulları : 
Sayısı 
Yıllık 
öğrenciye (Yıllık) 
• Dergi iki ayda bir yayınlanır. 

83 

10 TL. 
60 TL. 
45 TL. 

Yazı Kabul Koşulları : 

• Dergimizde yayınlanmak üzere gönderi-
lecek yazılar daktilo ile iki nüsha ola-
rak yazılmalı ve şekiller parlak kâğıda 
net ve temiz olarak çizilmelidir. Çeviri-
ler için kaynak göstermek zorunludur. 

• Yazı dili arı olmalıdır. Yazı İnceleme 
Kurulu, yazı üzerinde gerekli düzeltme 
leri yapmaya yetkilidir. 

• Yayınlanan yazılardaki düşünce ve gö-
rüşler yazarın sorumluluğundandır. Kim 
ya Mühendisleri Odasını ve Dergiyi bağ 
lamaz. 

Dergimizdeki yazılar 
rek aktarılabilir. 

kaynak gösterile-

• Her dergi sayısı için telif yazılarda 80 
TL., çevirilerde 60 TL. ödenir. 

İlân - Reklâm Tarifesi : 

Arka kapak iki renk 2500 TL. 
Arka kapak tek renk 2000 TL. 
ön iç kapak tek renk 1800 TL. 
Arka iç kapak tek renk 1500 TL. 

tç Sayfalar : 

Tam sayfa tek renk 1200 TL. 
Yarım sayfa tek renk 800 TL. 
Her sayfadaki ek renk için 400 TL. 
fark alınır. 

• İlânlardan Dergi sorumlu değildir 

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 

Konur Sokak No: 4 Kat : 2 
Yenişehir - ANKARA 
Tel : 25 52 83 

ŞUBELER : 

KMO A p kara Şubesi 

Konur Sokak No: 4 Kat : 2 
Yenişehir - ANKARA 
Tel : 25 52 83 

KMO İstanbul Şubesi 

Şehit Muhtar Cad. No. : 
Taksim - İSTANBUL 
Tel : 49 00 09 

KMO Çukurova Şubesi 

Kolordu Cad. DSİ Koop. 
Evleri D. Blok D: 1 
ADANA 

12/2 

KMO Ege Şubesi 
Mustafa Bey Cad. No: 10/5 
Alsancak - İZMİR 
Tel : 13 40 70 

KMO Kocaeli Şubesi 

Trenyolu Caddesi Uğur Han 
İZMİT 
Tel : 5000 

KMO Zonguldak Şubesi 

Yeni PTT Cad. No: 2/4 
Karabük - ZONGULDAK 

TEMSİLCİLİKLER : 

KMO Elazığ Temsilciliği 

(Alaaddin ARAS) 

KMO Bursa Temsilciliği 
(Alev ÇAKIN) 



Odamız üyesi Sayın Osıııan Asaf KERMEN' in yazmış olduğu, 

FABRİKA TASARIMC1LIĞ1NDA 
K İ M Y A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ 

isimli temel kitap sadece Odamızda satışa çıkmıştır. Fiyatı 150 T.L. dir. 

Bazı Bölümler : 

Yalıtkan (izolasyon) Maddeler ve özellikleri 

a) Tuğla 

b) Sıvı 

c) Plâstik ve mancınık 

d) Mantar 

Yalıtma yöntemleri 

Yalıtma diagranı ve dizelgeleri 

Yalıtkan madde seçimini etkileyen faktörler 

Sızdırma (drenaj) tasarımları ve kapasite dizelgeleri 

Boru fiyatlama yöntemi ve faktör hesapları, otomatik kontrol sistemleri 
ve ilkeleri 

İşletmede güç istekleri : 

1) Buhar 
2) Nükleer 
3) Elektrik 

Kimya fabriklarında elektrik sistemi tasarımı ve emniyet uygulamaları 
İşyeri hazırlığı ve yapılar 
Temeller hakkında bilgiler 
Makina ve teçhizat temelleri, Ankraj ilkeleri 
Tank yerleştirme ilkeleri 
Yapılar hakkında genel bilgiler 
Bina planlama ilkeleri. 

İsteme Adresi : 

Kimya Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi : 

Şehit Muhtar Cad. Tanel Apt. 12/2 Taksim — İSTANBUL 

Genel Merkez : 
Konur Sokak No : 4/2 Yenişehir — ANKARA 



Kimyevi Mad. San. Ltd. Şti. 

mamullerimiz 
FARSAN 

FARTUT 

FARAL 

FARLAM 

FARALİT KA -11 

FAREMÜL 

FARGLAS 

FARAKRİL 

FARDENT 

PVA esaslı, mobilya ve kaplama tutkalı. 

PVA esaslı, tahta tutkal;. 

Alüminyum-kâğıt laminasyon tutkalı. 

Kağıt-cilt tutkalı. 
(Otomatik makinalar için özel tipleri mevcuttur.) 

Türkiye'de ilk defa katyonik su yumuşatma reçinesi, 
lon exchange resin. 
(Kimya Mühendisleri Odasından 
kalite belgesi almıştır.) 

PVA Homopolimer dispersiyon. 
Dahili boya imalâtı için. 
Kopolimer dispersiyonlar. Dahili ve harici 
boya imalâtı için. 

Akrilik levha. 

Akrilik granül. 

Akrilik diş polimeri. 

Adres Büro. Kasap Sok Özden Konak İş Ham Kat 8 Esentepe - İSTANBUL 
Tel . 66 7216 -66 72 30 

Fabrika. 30 Ağustos Cad. No. 19 Cevizli-Kartal-İSTANBUL 
Tel: 520666-520680 

Telex. 22979 FARSTR 


