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GİRİŞ :
Eğitim ile sanayi arasındaki ilişkileri daha
iyi kavrayabilmek için bu kavramların temeline inmekte fayda var. Yani bu ilişkinin ne olduğunu doğru olarak saptayabilmek için öncelikle sanayi ile eğitimin ne
olduğunu doğru olarak kavramak gerek.
Ancak ondan sonra eğitim ile sanayi arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiği ve nasıl
gelişmesi gerektiği ortaya çıkar.
insanlık tarihi incelendiği zaman görülen
bir gerçek var. insan toplumları belirli dönemlerde, belirli yöntemlerle ve belirli ilişkiler içerisinde üretimde bulunmuşlardır
ve her dönemin ahlâk kuralları, hukuk gibi kendine özgü birtakım yasaları olmuştur. Burada önemli olan bu ilişkileri doğru
t o h l i l e t m e k ve b e l i r l e y i c i o l a n ı b u l m a k t ı r .

«Hayatlarının
toplumsal
üretimi
sırasında insanlar, belirli, zorunlu, iradelerinden bağımsız ilişkiler, maddi üretim güçlerinin belirli bir gelişme derecesinin karşılığı olan üretim ilişkileri kurarlar. Bu üretim ilişkilerinin bütünü toplumun ekonomik yapısını, üzerinde hukuksal ve siyasal bir üst yapının yükseldiği ve kendisine belirli toplum bilinci biçimlerine bağlı
somut temeli oluşturur. Maddi hayatın
üretim biçimi, genel olarak toplumsal, siyasal ve düşünsel hayat sürecini şartlandırır.» Belirleyici olan toplumun üretim biçimidir ve eğitim, hukuk vb. üst-yapı kurumları üretim biçiminden kaynaklanır.
Sömürüye dayanan toplumlarda çoğunluğun çıkarlarının hakim sınıfla çeliştiği açıktır. Hakim sınıflar bunu gözlerden saklamak için birtakım önlemlere başvururlar. Yasaların yanı sıra fikir plânınüa da kendi haklılıklarını göstermek is46

terler. Bunu da toplumun
beynini yıkayarak yaparlar. İşte sınıflı toplumlarda bu
beyin yıkama işlemine eğitim denir. Üniversiteler de böyle bir eğitimin üst basamağını oluştururlar. .Görevleri üretim ilişkilerini olduğu gibi kabul edecek, onu
değiştirmeye çalışmayacak eleman yetiştirmektir.
Hakim sınıflar halkı kendi doğrultularında eğiterek onu kendi değer yargılarını kabule zorlarlar, örnek vermek gerekirse feodal toplumlarda
kralların tanrısal güç sahibi oldukları, o dönemde en
etkili eğitim kurumu olan kiliseler tarafından halka kabul ettirilmiştir. Kapitalist
toplumda ise burjuvazinin toplumun en
akıllı ve seçkin kesimi olduğu
zihinlere
yerleştirilmiştir.
Bununla beraber
toplumdaki aydınlar
kendilerine öğretilenle, nesnel durum aras.ndaki çelişkiyi görebilirler. Bunların bir
kısmı kendilerini ezilenlerle
bütünleştirirler. Bilgilerini ezilen sınıfın hizmetine
sunarlar. Böyle davrandıkça da saygıya
hak kazanırlar.
Burada eğitimin özellikle teknik eğitimin bir özelliğinden bahsetmekte yarar
var. Bu da eğitimin yapılış biçiminden çok
kimlerin yararına kullanılacağı sorunu.
Teknik bilgilere sahip bir teknik eleman
kendi bilgisini burjuvazinin veya işçi sınıfının hizmetine sunabilir. Eğitimin kapsamı değişmediği halde bu iki durum arasındaki büyük fark açıktır. Örneğin: 1917'den sonra S.S.C.B.'de teknik elemanlar
bütün bilgilerini işçi sınıfının hizmetine
sunmuşlar ve S.S.C.B. sanayinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuşlardır, ve
bulunmaktadırlar.

Görüldüğü gibi eğitim yapılış ve kullanılışına göre ilerici ve gerici bir özellik
kazanabilmektedir.
Burada şunu da belirtmekte yarar var.
Hakim sınıfların şartlandırma yoluyla toplumun gelişimini durdurma çabaları ilerlemeyi yok etmez, sadece erteler. Üretim güçlerinin gelişimi mevcut üretim ilişkileri ile karşılanamadığı zaman üretim ilişkileri parçalanır. Üretim güçlerinin gelişimini sağlayacak daha ileri yeni bir üretim ilişkisi ortaya çıkar. Feodal toplumdaki üretim ilişkileri burjuvazinin gelişimini engellemeye başlamış ve sonunda yıkılmış, yerine kapitalist üretim ilişkileri
kurulmuştur. Kapitalist toplumda da üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasındaki
çelişki ancak kapitalist üretim ilişkilerinin ortadan kalkmasıyla çözülmüştür ve
çözülecektir. Dünya bu yöne gitmektedir.

TÜRKİYE'DE SANAYİİNİN ve KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN GELİŞMESİ
Türkiye'de durum nedir? Eğitim sistemi
üretim ilişkilerinden doğduğuna ve onu
meşrulaştırmak görevini yüklendiğine göre öncelikle Türkiye'nin nasıl bir toplum
olduğunu saptamak gerekir.
Türkiye az gelişmiş kapitalist bir toplumaur. 1923 demokratik devriminden sonra
Türkiye kendisine kapitalist kalkınma yolunu seçmiştir. Zaten başka türlü de ola
rrazdı. Bilindiği gibi herhangi bir siyasi
aevrimden sonra izlenen politika o devrimi yapan, ona ağırlığını koyan güçlerin
doğrultusunda olur. Türkiye'de de böyle
olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında burjuvazi yeterince güçlü değildir. Bunun
Ü7erine devletçilik politikasına başvurulur. Sınıflardan bağımsız olmayan ve toplumdaki hakim sınıfın baskı aracı olan
devlet araya girer. Sermaye birikimi devletin yardımıyla sağlanmaya çalışılır. Bunaa da başarılı olunur. 1950 yılında iktidar değişir. Kapitalizmin gelişmesi hızlanır. Birikim sağlanmış, devlet görevini
yerine getirmiştir.

Üretim ve ulusal gelirde sürekli bir
artış ve kapitalist ilişkilerin gelişimi 1950'lerde başlamıştır. 1950'lerden bu yana ve
özellikle ilk dört yılda tarım kesiminde
meydana gelen üretim artışı, dış borçlanmalar önemli ölçüde sanayileşmeyi başlatmıştır. Yeni toprakların üretime açılışı,
tarımın makinalaşması ve hazine topraklarının gasbı tarımı geliştirmiş ve önemli
öıçüde sermaye birikimine yol açmıştır.
Tarımın ulusal gelire katkısı 1950-1960
aıasında % 54,8 oranında artmıştır. Ülkede kapitalizmin gelişmesi ile sınai bitkilerin üretimi hızlı bir biçimde artmıştır.
Türkiye'de kapitalizmin gelişmesine paralel olarak üniversiteler de belli bir
gelişim göstermiştir. Biz burada sadece
K^mya Mühendisliği Eğitimindeki gelişmeleri özetliyeceğiz.
Ülkemizde ilk Kimya eğitimi 1914 yıllarında başlamıştır. İstanbul burjuvazisinin
bütünleşmek çabası içinde olduğu Alman
burjuvazisinin
yardımlarıyla istanbul'da
bir Kimya Enstitüsü kurulmuştur. Bu kuruluşun amacı ikilidir. Birincisi istanbul
burjuvazisine hizmet edecek, onun kuracağı küçük kimya işletmelerinde çalıştırılacak eleman yetiştirmektir, ikincisi de
Alman burjuvazisine hizmet edecek, onun
üstünlüğüne inanmış bir kadro yaratmaktır.
Bundan sonra ülkemizde ikinci olarak
Kimya öğretimi yapmak üzere istanbul
Üniversitesine bağlı olarak 1937'de i. Ü.
Fen Fakültesi açılmıştır. Bunu 1943 yılında açılan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi izlemiştir.
Görüldüğü gibi 1950'lere kadar ülkemizde üniversite sayısı ve buralardaki öğrenci sayısı sınırlıdır. Hepimizin bidiği gibi
jniversiteler kapitalist toplumlarda burjuvazi için adam yetiştirmek ve sanayide
kapitalistlerin kârını arttıracak araştırma
yapmakla yükümlüdürler. Ülkede gelişmiş
bir sanayi olmayınca da üniversitelerin
sayısı sınırlı olarak kalmaktadır.
Giriş kısmında eğitimin daima hakim sınıfların doğrultusunda yapılacağına de47

ğınmiştik. Bunu kanıtlamak için birkaç rakam verelim. 1927-1928 ders yılında çıkartılan Tevhidi Tedrisat Kanununun etkisiyle dini eğitim yapan kurumların sayısı 10'a düşmüştür. Bu okullarda 223 öğrenci okumaktadır. 1932-1933 ders yılınaa ise İmam Hatip Okullarının sayısı 2'ye
düşmüştür. Bu iki okulda 10 öğrenci okumaktadır. Yani dinci eğitim tasfiye edilmiştir. 1950'lerden sonra bu sayı hızla
artmıştır. Örneğin: 1963 -1964 ile 1971 1972 dönemlerinde öğrenci sayısındaki artış % 611,5 olmuştur. Dinci eğitim yeni
den hız kazanmıştır. 1950'ye kadarki yönetimin batıcı, laik olduğu, 1950'lerden
sonra ise oy kaygılarıyla taviz verildiği bu
iktidarların gerici olduğu görüşü yanlış,
en azından eksiktir.
Burada belirleyici
olan şudur: Cumhuriyetin ilk yıllarında
burjuvazi güçsüzdür. Dinci eğitimin kendi toplumsal temellerini sarsabileceğinin
bilinci içindedir. 1950'lerde ise burjuvazi
gelişmiştir. Toplumsal temellerini sağlamlaştırmıştır. Dinci eğitimin kendi hakimiyet
temellerini sarsamayacağının bilincindedir.
Dinci eğitim bu kez burjuvazinin hakimiyetini sağlamlaştırmak için kullanılır.
1950-1954 arasında tarımda gelir artışı
rekor düzeye ulaşır. Tarım kesiminde büyük bir sermaye birikimi oluşmuştur. Bu
sermaye sanayi sermayesine dönüşme
çcıbası içindedir. Ancak kendisi için gerekli olan elemanlar yetişmemiştir. Onun
için bu elemanları yetiştirmeye koyulur.
1955'te O.D.T.Ü. ve Ege Üniversitesi açılır. Bu yıllarda Türkiye Amerikan emperyalizmi ile ilişkilerini arttırma çabasındadır. Amerikan sermayesi ile bütünleşmeye çalışmaktadır. Onun için bu üniversitelere Amerikan damgası vurulur.
Burada bir saplama yapmak istiyoruz.
Kamuoyunda şöyle bir yargı var. «O.D
T.Ü. Amerikancı gençler yetiştirmek için
kurulmuştur. Ancak bu silah geri tepmişte.» Bu yargıya varanların çıkış noktası
C.D.T.Ü.'de öğrenimin sık sık aksaması,
bu kurumdaki demokratik eylemler vb.
dir. Bu gözlemler doğrudur. Fakat akılda
tutulması gereken bir diğer nokta da
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O.D.T.Ü. mezunlarının üretim sürecindeki görevleridir. O.D.T.Ü. mezunları aldıkları ileri eğitim, dil bilme gibi özellikleri
ile üretim sürecinde faydalı
elemanlar
olarak görev almaktadırlar. Kısacası O.
D.T.Ü. Amerikancı gençler yetiştirememektedir. Ancak sanayiye yetişkin eleman hazırlama görevini fazlası ile yerine
getirmektedir. Bu üniversitede geçen buncc olaya rağmen hakim sınıfların bu kurumda herhangi bir köklü değişikliğe gitmemeleri de bu yüzdendir.
1S60'lı yıllarda tarımda gelişen sermaye sancyi yatırımlarına girişmektedir. Gerekli tek
nik elemanlar yetişmiştir. Sanayinin ulusal gelir içindeki payı 1938 yılında % 9,3
iken 1951 yılında ancak % 10,5'e ulaşabilmiştir. Oysa 1951 yılında ancak %
1C,5'e ulaşabilmiştir. Oysa 1951 yılında
tarımın ulusal gelirdeki payı % 51,3'tür.
1Ö50-1960 arasında belli gelişmeler olmuşsa da bu dönemde sanayi kesiminin
ekonomide önemli bir ağırlık kazandığı
söylenemez. Ama 1960'lardan sonra sanayi gerek ulusal gelire katkı bakımından ve gerek üretim bakımından birinci
sırayı almaya başlamıştır. Sanayinin ulusal gelir içerisindeki katkısı 1962-1971 aras 13 milyar TL.'dan 31,2 milyar TL.'ye ulaşmıştır. Yani % 140'lık bir gelişme göstermiştir. Oysa aynı dönemde tarım ancak
% 42 oranında gelişmiştir. Ayrıca 1972 yılında ilk kez sanayinin ulusal gelire katkısı tarımı geçmiştir. (1).
1960'lardan sonra Hacettepe Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve şimdi devletleştirilmiş olan bir dizi özel yüksek okul açılmıştır. Burada özel okulların açılış amaçlarına değinmek istiyoruz.
Bir kere bu okulları açanlar tatlı kârlar
elde etmişlerdir. Gençlerin bir bölümü
yüksek öğrenim olanağına kavuşmuştur.
Sonuç olarak ta sanayinin istihdam edeceğinden çok fazla sayıda mühendis yetişmiştir. Bilindiği gibi kapitalist toplumlarda hiçbir zaman tam bir istihdam görülmez. Burjuvazi nüfusun belli bir bölümünü işsiz tutarak yedek bir işsizler ordusu meydana getirir. Bu yedek işsizler

ordusu düşük ücretle çalışmaya razıdır.
Böylece sendikaların ekonomik mücadelelerini zayıflatmayı amaçlarlar. Ülkemizde aynı yola mühendisler için de başvurulmuş, yedek bir işsiz mühendisler ordusu yaratılmıştır. Bu da teknik elemanların ücretlerini olumsuz yönde etkilemiştir.
Üniversitelerin bir de araştırma yapma görevi var. Bilimsel araştırma toplum
ve doğanın nesnel yasalarının bilinmesi
amacını taşır. Olayları inceleyebilmek, gelişmelerini kavrayabilmek için verilere ihtiyacımız var. Bu verileri bize araştırma
verebilir. Her hal ve kârda bilimsel araştırmanın sonuçları hemen uygulanamaz.
Bu sonuçlardan hareketle derinlemesine
incelemeler, yenilikler yapmak, üretim ve
yönetim yöntemleri
hazırlamak gerekir.
Uygulamalı araştırmanın amacı budur.
Gelişmiş ülkelerde bazı araştırmalar üretimin yapıldığı yerlerde yapılır. Üniversitelerdeki araştırmalar da sanayinin mali
desteği altında yürütülür.
Ülkemizde ise durum değişiktir. Devlet
himayesine alışmış olan özel sektör bu
konuda da aynı tutumu beklemektedir.
Kendilerinin hiçbir katkısı olmadan, üniversitelerin kendileri adına, kârlarını arttıracak araştırmalarda bulunmalarını istemektedirler. Sanayicilerimizin üniversite
sanayi işbirliğinden anladıkları budur.
Bugün üniversitelerimizde sadece bazı
kamu teşebbüslerinden gelen araştırmalar sonuçlandırılmaktadır. Bunların da sayısı azdır. Özel sektörün yapılmasını istediği araştırmalar üniversitenin adının reklam amacıyla kullanılmasından öte bir anlam taşımamaktadır.
Üniversitelerimizde görev alan öğretim
üye ve yardımcıları tüm çalışanlardan ayrı düşünülemez. Özellikle teknik öğretim
yapan kurumlarda görev alanların durumları mühendislerle bir benzerlik gösteriyor. Mühendislerin üretim sürecinde gözlemledikleri çelişkili durum, yani üretimdeki sosyal çabanın sonuçlarının patron
tarafından
gasbı, üniversitelerimizdeki

akademik personel tarafından dolaylı olarak yaşanmaktadır.
Hayallerinin büyüklüğüyle, olanaklarının azlığı arasındaki çelişki tüm teknik elemanlar gibi üniversitede çalışanları da etkilemektedir. Bu
araştırmayı karşı isteksizliğin öznel nedenini meydana getirir. Nesnel nedeni ise
yukarıda da belirttiğimiz gibi sanayinin
hiçbir katkı yapmadan kendi sorunlarının çözümünü, bu sorunlardan haberi bile olmayan üniversitelerden beklemesidir.
SONUÇ
Türkiye az gelişmiş kapitalist bir toplumdur. Çarpık bir şekilde de olsa hızla
sanayileşmektedir.
Eğitim burjuvazinin
tekelindedir, onun çizdiği doğrultuda yapılmaktadır. Burjuvazi devlet yönetimini
elinde tuttuğu sürece bu böyle kalacaktır. «Halkçı eğitim», «Halka dönük üniversite» gibi sloganlar ancak burjuvaziden
bu düzen içerisinde kopartılabilecek tav zlerin kopartılması için verilen mücadeleyi simgelediği zaman gerçekçi olacaKtır. Bunu akılda tutmak gerek.
Teknik elemanlar için iki seçenek var:
Kapitalist toplumun iki temel sınıfından
birini seçmek. Kendilerini burjuvaziye sa-

tanlar için söylenecek cok şey yok. OnIcra sadece bu düzenin hep böyle sürmeyeceğini hatırlatmak gerek, işçi sınıfı ile
güçbirliğine giden teknik elemanlar ise
bu birliği daha da sağlamlaştırmak için
çaba sarfetmeli. Teknik elemanlar ve örgütleri kendilerini işçi sınıfından ve onun
örgütlerinden soyutladıkları zaman mücadelelerinin başarı şansının olmadığının
bilincine varmalı. Yapılması gereken sonuna kader devrimci tek sınıf olan işçi
sınıfının bakımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine yandaş olmak, bu
uğurda mücadele etmek. Bu mücadele
başarıya ulaşacaktır. Bundan kimsenin
şüphesi omamalı.

(1) ö. Özgür, «Türkiye'de Kapitalizmin
Gelişmesi», S. 177-178, Gerçek Yayınevi, 1972.
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KİMYA M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ ARAÇ - GEREÇ - MADDE KATALOGU
2. SAYI 1 9 7 6'ıla Ç I K I Y O R
Kimya Mühendisleri Odası, teknik
sanayi ve araştırma kuruluşlarının

tiyacını karşılayan

«KİMYA

elemanlar ile
büyük bir i h -

MÜHENDİSLİĞİ A-

RAÇ-GEREÇ-MADDE KATALOĞU» nu
biı yayınlamaktadır.
Katalogun ikinci sayısı Eylül 1976
caktır.

iki yılda

da yayınlana-

Katalogun 2. sayısı ile ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. YAYINLAYAN : Kimya Mühendisleri Odası
2. YIL : 1976-77. Sayı: 2
Yayınlama tarihi : Eylül 1976
Kataloga katılmak için son başvurma
Nisan 1976
Katalog iki yılda bir yayınlanan
yındır.

tarihi : 16

sürekli bir ya-

3 BASKI ve DAĞITIM : Katalog 7500 adet basılacak ve sayıları 6000'i geçen
bütün kimya mühendisleri ile kataloga katılan
kuruluşlara birer
adet ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca katalog 150.— TL.'den
satışa sunulacak ve satış yoluyla da sanayi kuruluşlarına,
diğer teknik elemanlara, bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı araştırma kuruluşlarına, üniversitelere
ve yerli-yabancı
ticaret ataşeliklerine dağıtım
gerçekleştirilecektir.
Kataloga katılan kuruluşlardan arzu edenlere katalogun dağıtımının yapıldığı kuruluş ve kişilerin ad
ve adresleri gönderilecektir. (Kimya
Mühendislerinin ad ve adreslerinin verilmesi bazı özel şartlara bağlıdır.)
Katalogun boyutları 20x28 cm. olup
Giriş kısmı
i h Teknik Bilgiler Bölümünü oluşturan ilanlar 1.
hamur 90 gram kağıda ve İndeksler Bölümü 2. hamur renkli kağıda basılacaktır.
4. KATALOĞUN AMACI : Bugün Türkiye'de
Kimya Mühendisleri kendi çalışma sahalarına giren petrol, petrokimya, plastik, kauçuk, lastik, kağıt, şeker, kozmetik, otomotiv ve elektronik sanayii yan birimleri, deterjan, cam, tekstil, metallurji kimyasal maddeler, madenler, gübre, yapı malzemeleri, gıda, ilaç, boya v.s. gibi birçok sanayi
kuruluşlarında, bakanlıklar
ve bakanlıklara bağlı
araştırma kuruluşlarında,
üniversitelerde ve mühendislik kuruluşlarında işletmeci, yönetici proses
ve kalite kontrolörü, dizayncı ve araştırmacı olarak görev almaktadır.
Sanayileşme sürecindeki ülkemizin en önemli eksikliklerinden biri de sanayi ve araştırma kuruluşlarının gerek kendi aralarındaki
ve gerekse tek-
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nik elemanlarla olan koordinasyonun
sağlanamamış olması ve modern pazarlama yöntemlerinin

ülkemize yeni yeni girmeye başlamasıdır.

Bazen

en basit maddenin ya da araç, gerecin Türkiye'de
imâl edilip edilmediği veya mümessil satıcının bulunup bulunmadığı günlük meslek uğraşımızda karşımıza bir sorun olarak çıkmaktadır.
Katalog, yukarıda sıralanan
kuruluşların kısaca,
kimya mühendisliğinin ve sanayimizin
bu sorunlarının çözümünü hedef almaktadır. Bu nedenle
katalog, endüstride ve laboratuvarlarda büyük ölçüde ihtiyacı duyulan araç, gereç, makina malzeme, ekipman ve kimyasal maddeler ile mühendislik, müteahhitlik, kimyasal araştırma ve analiz konularını:
a) Teknik yönden ayrıntılı bir biçimde sunmak,
b)
Bu konulardan bir ya da birkaçında faaliyet
gösteren imalât, mümessil, ithalatçı ve mühendislik müşavirlik müteahhitlik
kuruluşları ile kimyasal araştırma ve analiz kuruluşlarını bütün yönleri ile sanayimize ve teknik elemanlara tanıtmak
amacını taşımaktadır.
Katalog, kullanıcı için mükemmel bir teknik yayın
olup katalogda yer alan kuruluşlar için de modern
biı pazarlama aracı niteliğindedir.
5

KATALOĞUN KAPSAMI : Katalogda yer alan

konular

aşağıdadır:

•

Endüstriyel araç, gereç, makina, malzeme ve
ekipmanlar,

•

Endüstriyel hammadde, yarımamul madde ve
yardımcı maddeler,

•

Mühendislik - Müşavirlik - Müteahhitlik
metleri, '

•

Laboratuvar a r a ç ve gereçleri,

•

Laboratuvar kimyasal maddeleri,

•

Kimyasal araştırma ve analizler.

Kataloga, bu konulardan
faaliyet gösteren:

bir ya da bir

hiz-

kaçında

a)

İmalâtçı kuruluşlar,

b)

Mühendislik - Müşavirlik - Müteahhitlik kuruluşları,

c)

Yabancı
kuruluşların Türkiye'deki
kuruluşları ve ithalatçı kuruluşlar,

mümessil

d) Kimyasal araştırma ve analiz kuruluşları
katılabilir.
Katalog genel
mektedir.

olarak 2 bölümden

meydan gel-

I -

İNDEKSLER

II -

•

TEKNİK BİLGİLER

İNDEKSLER : Katalogda yer alan konular İndeksler Bölümünde ayrı ayrı ve en ince ayrıntılarına kadar adlarına göre alfabetik olarak sıralanacak ve herbirinin altında o konu ile ilgili kuruluş adları belirtilecektir. İndeksler kısmının başka
bir kısmında kataloga katılan kuruluşlar adlarına
göre alfabetik olarak sıralanacak ve hemen bu adların altında merkez adresi ile kuruluş hakkında
çeşitli bilgiler yer alacaktır. İmalâtçı
kuruluşlarının ürünlerinin ticari adlarına göre sıralanması
da gene İndeksler Bölümünün bir başka kısmında
yer alacaktır.
İndeksler Bölümünde kuruluş
adının geçtiği her
yerde kuruluşa ait ilân-reklâm sayfasının yeri belirtilecektir.
İndeksler Bölümü şu kısımlara

ayrılmaktadır:

•

•

Endüstriyel hammadde, yarımamul mad-

Mühendislik,

maddeler,
müşavirlik,

müteahhitlik

•

Laboratuvar araç ve gereçleri,

•

Laboratuvar

•

Kimyasal araştırma ve

kimyasal

maddeleri,
analizler

konuları v e
bı, konular ile ilgili :
•

İmalâtçı kuruluşlar,

•

Mühendislik,

•

Yabancı Kuruluşlar İndeksi:
Türkiye'de mümessili bulunan yabancı kuruluşların
adları,

•

•

Endüstriyel Araç ve Gereçler İndeksi

•

müşavirlik,

müteahhitlik

kuruluşları,
Mümessil-lthalatçı

kuruluşlar,

K i m y a s a l a r a ş t ı r m a v e analiz

kuruluş-

ları,

Endüstriyel Maddeler İndeksi
Mühendislik - Müşavirlik

mal-

hizmetleri,

Kataloga Katılan Kuruluşlar İndeksi

•

makina,

ekipmanlar,

de v e y a r d ı m c ı

•

•

Endüstriyel araç, gereç,
zeme ve

- Müteahhitlik

İn-

ti»m y ö n l e r i ile...

deksi
•

Laboratuvar Araç ve Gereçleri

İndeksi

•

Laboratuvar

•

Kimyasal Araştırma ve Analizleri

•

Ticari Adlar İndeksi

K i m y a s a l Maddeleri

KATALOGDA

İndeksi

İndeksi

TEKNİK BİLGİLER : Katalogun bu bölümü Kataloga katılan kuruluşların
hazırlayacakları ilânreklâm sayfalarından oluşacak ve kuruluşlar bu
ilân sayfalarında ürün ve hizmetleri ile ilgili ayrıntılı teknik bilgiler vereceklerdir. Boyutlar, spesifikasyon. malzeme cinsleri, kapasite, safsızlıklar, uygulama sahaları v.s. gibi,
Genel
kimse
larak
radan
şeyle

BU

olarak katalogdan yararlanmak isteyen bir
önce aradığı şeyi İndeksler Bölümünde builgili kuruluş adlarını tesbit edecek ve buTeknik Bilgiler Bölümüne geçerek aradığı
ilgili ayrıntılı bilgileri elde edecektir.

K a t a l o g a katılmak için son b a ş v u r m a
rihi 16 Nisan 1766'dır.

ta-

K a t a l o g l a ilgili ayrıntılı bilgileri

ve katıl-

m a koşullarını

Odamızın

içeren broşür

m e r k e z a d r e s i n d e n ücretsiz olarak sağlanabilir.
Adres :
Kimya M ü h e n d i s l e r i

Odası

Katalog,
Ziya G ö k a l p C a d . 2 2 / 1 9
Yenişehir - A N K A R A - Tel : 25 52 83
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ÜNİVERSİTELERİN KİMYA BÖLÜMLERİ
BAKANLIKLARA BAĞLI ARAŞTIRMA KURUMLARI ve
ÖZEL LABORATUVARLARIN

Değerli Yöneticilerinin dikkatine...
Piyasaya para karşılığında ya da parasız Kimyasal araştırma
yapan Kamu ve Özel kesime ait

KİMYASAL ARAŞTIRMA

VE

ve analiz

ANALİZ

KURULUŞLARI
Kimya Mühendisleri Odası'nın iki yılda bir yayınladığı «KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ARAÇ-GEREÇ-MADDE KATALOĞU» nun 1976 da yayınlanacak 2. sayısının «KİMYASAL ARAŞTIRMA ve ANALİZLER» kısmında yer alacaklardır.
Kataloga katılmak için son başvurma tarihi : 16 Nisan 1976
Katalog ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve katılma koşullarını içeren broşür Odamızın merkez adresinden ücretsiz olarak sağlanabilir.

Adres :
Kimya Mühendisleri Odası
Katalog,
Ziya Gökalp Cad. 22/19
Yenişehir - ANKARA
KATALOG YAYIN KURULU
Not : Tıbbi tahlil laboratuvarları bu kataloga katılamazlar.

ÜSTÜN KALİTELİ

SÜNGER

YATAKLARI

rahat ve huzurlu uykuyu sağlar
VİNYLEX plastik sünger yataklarında kullanılan
sünger bu yataklarda kullanılmak üzere
özel olarak hazırlanır.
VİNYLEX plastik sünger yatakları
birbirinden cazip renklerde
vo desenlerdeki kılıflar
içinde satılır, yıllar yılı esnemez
deforme olmaz.

f
r

V

VİNYLEX plastik
1
yalakları imalatında
kullanılan yumurta profiller
dolayıslyls hava dolaşımını
sağlar.
L
Bu nadanla sıhhidir,
i
İL
telletmez.
/
.

JINYLEX

S A N A Y İ v e T İ C A R E T A.Ş.

VINYLEX
MARKASI
KALİTE
GARANTİSİDİR

Satış BUrosu : Sirkeci Muradiye Cad. Saf Han Kat 3 Tel: 2 2 7 4 0 3
Fabrika
: Kartal - Maltepe İstanbul Tel: 5 3 39 00 - 53 39 01 - 5 3 39 0 2

A

S

Ö

Sanayi v e

B

Sanayi B ö l g e s i
1 8 . Sokak No : 1 1
KAYSERİ T e l î 7828

A

Ticaret
İMALÂTIMIZBilyatı v e

Paletli
Besleyiciler

Çubuklu

Değirmenler

Spiral
Konveyörler

Çelik Döküm
Konkasörler

Dik ve yatık
Konveyörler
(Bantlı)

Titreşimli
Elekler

Komple

Krom

K o n s a n t r e Tesisleri / K o m p l e K o n s a n t r e

Konsantre
Tablaları

Hldroşayzer

Flatasyon
Makinaları

ve F l a t a s y o n

Çamur
Pompaları

Komple
Tesisler

Tesisleri / Ta} Kırma Eleme v e Y ı k a m a Tesisleri

K İ M S A N T İ C A R E T A. Ş.
Ciba - Geigy Boya ve Plastik Maddeleri
Türkiye Mümessilliği

Tel. : 28 6 0 2 4 - 25
Telgraf : KİMSANTAŞ
Teleks : 22423 Kimsan

Aşirefendi Cad. İmar Han 37/4
Sirkeci - İstanbul
P. K. : 1010 - İstanbul

!:<• I: Y I I . I M Z
SERT PLASTİK BORULARI

ZİRAİ SULAMADA

VE İNŞAAT
İSLERİNDE
•
•

İMALAT Ç E Ş İ T L E R İ M İ Z

:

o SERT PE - Oto Yan Sanayi - Z i r a i Sulama
- B a s ı n ç l ı Su - Brançman BORULARI
o SERT PVC - Z i r a i Sulama - P i s Su
- B a s ı n ç l ı Su - E l e k t r i k BORULARI
o YUKUŞAK PE - B a s ı n ç l ı Su BORULARI

[loammtr

o

ege plâstik ticaret ve sanayii a. ş.
FURfcA . t j n d M«vtl, C u M • tZUÜt
• 0 * 0 • GajiBulvan No. 13/11 - tZUtlt

.
.

Tablon : 710*5 • 71 <1S
TaMoo : 342«9 0 « 7 t t

MİLLİ TASARRUFUN
SEMBOLÜ

TÜRKİYE

$

BANKASI

paranızın... istikbalinizin emniyeti

S a y t i c a r e t ve s a n a y i

Filtrasyon
Yumuşatma
Deiyonizasyon
Demir ve Mangan Giderme
Aktif Karbon Filtreleri
Klorlama Cihazları
Kimyasal Madde Pompaları
Su Tasfiye Maddeleri

SU

tasfiyesinde
HİZMETİNİZDEYİZ
KM*V

Necatibey Cad. 4 2 Gür Han Karaköy-İstanbul

Tel.: 4 4 4 4 ^ - 4 9 7 3 3 8

KARIŞTIRICI TİPLERİ
a- Toz Karıştırıcıları,
b- Hamur Karıştırıcılar,.

Firmam.zda her maksada uygun
karıştırıcı imalât, mevcuttur,

c- Sıvı Karıştırıcıları,

%

P

E

X

fV A K İ N E

E'NDÜSTİRİSİ

KOLL.

Sisli A y a z a ğ a O t o Sanayi. Sitesi Seçilmiş Sok. 8

ŞTİ.

herzaman

KLINGER

anımsanır.
vanaküresel vana,cek valf veya seviye
göstergesi söz konusu olunca...

YAKACIK M A K İ N E FABRİKASI

FABRIKA:-KARTAL-ISTANBUL

DÖKÜM VALF SANAYİ ve TİCARET A . Ş .

KAZAİ^COIL^CC,. 4./3KARAKÖY
Tel : 44 33 71
İSTANBUL
TELGRAF : KLINGER VANA-ISTANBUL

Ş
£
™

