
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
MECMUASI

ELEKTRİK 31ÜHENDİSLERI ODASI NEŞİR ORGANIDIR.

Yü : 1 Sayı: 6 Ankara, Mayıs 1957

Faaliyetimiz
Muhtciünı Â2ûlarımlz :

Bu snyısıyle mecmuamız, yarım yaşına gıı»
iniş bulunnıaktndıı Mecmuaya uzun ömürler Jı�
lerken, azalarımızdan da yakın alâku ve mecmu�
ada neşredilmek üzere yazılaı beklemekleyiz.

Mecmuamızla daima daha ıyı, mündureiîaU�
nın her sayıda daha cazip olabilmesi için elimiz�
deki bütün imkânlar dahilinde, çalışmaktayız
Nitekim, kapağını, kuşe kâğıdı kullanarak, daha
mükemel bir hale getirdiğimizi ümıd etmekteyiz.
Tabii ki, mecmuamız hakkındaki yapıcı tenkitle�
riniz, bu yoldaki çalışmalarımıza ıehbeılık ede�
cektir.

Mecmuamızın dördüncü sayısında da bahset�
miş olduğumuz üzere, İdare Hey'etimiz, 1957 ae�

A — Bulıkle müştereken yapılacak işler,

1) Tüıkıye Eneıji konfemnsuıın toplantısı.

2) Kurulacak Üniversite vo Teknik Okullaı
hakkında ilgililere ıstışarl mütalâa verilmesi,
(1956 yılından devir)

3) Asgari ücret talimatnamesi hususumla ça�
lışma. (1956 yılından devli)

4) Enerji Vekâleti kurulması mevzuunun tet�
kiki. (1956 yılından devir)

5) 1957 içersinde Birlik 4. Umum! Heyetinde
alınan kararlar muvacehesinde Birlikle müş�
tereken yapacağımız faaliyetler.

6) Meslekdaşların kendi aralarında kuracakla�
rı Anonim Şirketler mevzuunda yardımcı ol�
mak üzere faaliyetler.

B — Odamızın bendi bünyesi ijjerBlnde ya�
pacağı faaliyetler :

1) Oda'ya henüz kaydolmamış meslokdaşların
kayıtlarının temini ve azaların sicil dosya�
larındaki eksiklerin tamamlanmam.

2) Odamızca hazırlanmış bulunan Muhasebe
Talimatnamesinin, diğer Odalarla temas e�
dilmek suretiyle Câmıarmzca kullanılabilir
bir hale getirilmesi (1856'dan devir)
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3) Odamızın neşriyat işleri
4) Elektrik mevzu ile iştigal eden bilumum

elemanların aelahiyet derecelerini ve hangi
iş yerlerinde mühendis kullanılmasının şart
olduğunu belirten bir kanun tasarısı veya
talimatnamesinin hazırlanması (1956 yılın�
dan devir)

6) Yüksek gerilim ve alçak gelirim tesislerin�
de çalıştırılan işletme personeli emniyet ta�
limatnamesinin hazırlanması. (1956 yılından
devir)

6) Meslekdaşlarm ihtisalan dahilinde çalışma�
larını temin için tetkik ve teşebbüslerde bu�
lunmak. (1956 yılından devir)

7) Memleketimizde inşa edilmiş ve inşa edil�
mekte olan tesislerin ürettikleri enerjileri is�
tihlâk imkânlarının tetkiki (1956 yılından
devir)

8) Memleketimizde yeni kurulacak sanayinin
sermaye ve döviz ihtiyacının tesbiti (1956
yılından devir)

9) Memlekette mevcut elektrik malzeme sana�
yiinin durumunun tetkiki ve bu sanayiin
gelişmesi imkânlarının teBbiti (1956 yılından
devir)

10) Elektro metalürji sanayiinin kurulması im�
kanlarının araştırılması. (1956 yılından
devir)

11) Memleket elektrifikasyonu ile ilgili problem�
lerin tesbiti ve hallinde resmi veya hususi
müesseselerle işbirliği yapılması. (MELEF
n. toplantısı)

12) Memleket telckominikasyonu ile ilgili prob�
lemlerin teBbiti ve hallinde resmi veya husu�
sî müesseselerle işbirliği yapılması. (TE�
LEP I. toplantısı)

13) Azalarımızı birbirleriyle tanıştırmak, odaya
karşı ilgilerini arttırmak maksadiyle lüzum�
lu teşebbüslerde bulunmak üzere konferans�
lar, çay, kokteyl parti, yemek, balo gibi sos�
yal toplantılar tertibi, teknik ve sosyal gezi�
lerle pikniklerin yapılması meyanında çalış�
malar.

14) iştirak etmiş olduğumuz teşekküllerle ilgili
çalışma.
a) Dünya Enerji Konferansı Türk Milli

Komitesi.
b) Türk Standartları Enstitüsü Elektrik

Hazırlık Grubu.
c) CÎĞKE Türk Milli Komitesi.
d) Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti.

15) Mevzuat ve yönetmeliklerle ilgili işler.

16) Mali Huluslar ı

a) Azalarımızın yıllık aidat ve %5'erin tah�
sili hususunda çalışma.

b) Aza gelirleri dışında Odaya gelir imkAn�
lannin araftınlman
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c) 1956 blânçosunun hazırlanıp bastırılması
ve azalara gönderilmesi. �

d) 1958 bütçesinin, bir nakit ve bir de gelir�
gider üzerinden olmak suretiyle iki şekil�
de hazırlanması ve 4. Umumî Heyete gö�
türülmesi.

İdare Hey'ctımız, Üçüncü Umumî Hey'et
toplantımızda alınan karaı� muvacehesinde, tkin�
cı îstışarî Enurjı Kongresinin toplanması husu�
sunda teşebbüslere geçmiş ve ilk adım olarak ta
Dünya Enerji Konferansı Türk Komıtesı'yle teş�
riki mesaiye karar vererek müştereken çalışma�
laıa başlamıştır. Müştereken kurulacak bir Ko�
mite, bu Kongrenin toplanması için gerekli faali�
yetleri yapacak, icap eden raporların hazırlanma�
sı ıçm raportörlet in tesbıtı, malî İmkânların araş�
tırılması ve enerji sahasında bir sergi ile birlik�
te bu kongrenin tahakkukunu sağlaması, esas ça�
lışmaları teşkil edecektir.

Kongre ile birlikte tertibi düşünülen sergiye,
eaeıjl ile iştigal eden yerli ve ecnebi firmaların
iştirakine çalışılacak ve böylece enerji sahasın�
daki firmaların yenilikle:im camiamıza ve vatan�
daşlarımıza tanıtmalc kabil olabilecektir.

Seıgınin en mühim kısmını, Elekti ik Ener�
jisi teşki udocktir.

Çalışmalarımız inkişaf ettikçe, seyri hakkın�
da zaman zaman bu sütunlarda malûmat veııle�
cektır.

Şimdi sizlere biraz da Sosyal Fahyetlerı'miz�
den bahsedelim; 21 Nisan Pazar sabahı 6.30'da
46 kişilik bir kafile halinde, otobüsle Hirfanlı
Hidro � Elektrik tesislerini tetkik etmek üzere
Ankaradn hareket edilmiş ve saat 10.00'da Hir�
fanlıya varılmıştır.

önce, tesisler hakkında, plânlar Üzerinde
izahat verilmiş ve tesisler gezilmiştir. îkl adet
derivasyon tüneli ile batardo tamamlanmış ve
bu suretle Kızılırmak yolunu değiştirerek bu İki
adet tünelden akmağa başlamıştır.

Su alma ağzı tesisleri, inşa halinde olup, ta�
malanmak üzeıedır. Halen su alma ağzı ile tü�
nelleri birleştiren deve boyunları bitmiş haldedir,

lar, çay, kokteyl parti, pemek, balo gibi aos�
Santral binası inşatına gelince, temeller bit�

miş, birinci türbinin temeleri tornalanmış, ikinci
ve üçüncü türbinlerin temel kalıpları yapılmakta
ve dördüncü türbinin tahliye kısımlarının kalıp�
larına başlanılmış bulunulmaktadır. Diğer taraf�
tan, tünellerden ayrılan cebri boruların montaj
ve inşaatı da devam etmektedir. Santrala 4 grup
konulacak, fakat bunlardan dördüncüsü 1958 se�
nesinden sonra ilâve edilecektir. Santralın kapa�
sitesi 128.000 kw olup, behtri 32,000 kw. takatin�
de türbon � generatÖr grubundan müteşekkil

öiup senede 295 milyon kwk enerji istihsal edile�
cektir. Baıaj, toprak dolgu tipinde olup, yüksel�
meğe başlamıştır

Hirfanlı Hıdıo � Elektrik tesisleri inşaatını, in�
giliz inşaat firmalarından Geoıgc VVhımpy ile
makine ve elekti ik teçhizatını temm eden Englısh
General Electric firması yapmakta olup, 1.1.1959
tarihinde inşaat bitirilecek, tesisler servise açıla�
caktır.

İşlerin hey'etı umumıyesı itıbaıtyle, iş prog�
ramı dahilinde hareket edilmekte olunup herhan�
gi bir gecikme mevcut değıldıı.

Odamız mensupları tarafından yapılan bu
gezide D. S. 1. Hirfanlı Barajı İnşaatı Müdürlüğü
ve Elemanları tarafından büyük alâka ve hüsnü
kabul gösterilmiş bulunmaktadır. Kendilerine
Odamız namına teşekkürü borç biliriz.

Gayet güzel bir hava ıçei isinde ceıeyan eden
bu gezi hakkında İştirak edenler memnuniyetle�
rini izhar etmişlerdıı.

Saat 19.00'da Ankaraya ntş'e ıçmde avdüt
edilmiştir.

önümüzdeki aylarda Sosyal Encümenimizin
teknik gezi ve piknik gibi faaliyetleri olacağını
şimdiden haber verir, mecmuamızda w Zafer
Gazetesindeki ilânlarımızı takip etmenizi ve mü�
racatlarınızı vakit geçirmeden, derhal yapmanızı
ve şimdiden hazırlıklı bulunmanızı uca ederiz.
Mayıs ayı içerisinde bir danslı � yemek vereceği�
mizi bu arada müjdeleriz. Ayrıca, yaz gelmeden
bir kaç konferans tertibi de düşünülmektedir.

Ruhsatnamelerini halen göndermemiş olan
azalarımızın bu hususta acele etmelerini ve ruh�
satnameleri yoksa, Maarif Vekâletine müracaat�
larının tarih ve numaralarının Odamıza en kısa
zamanda gönderilmesini bir kere daha rica eder,
bu suretle kendilerine yapabileceğimiz en son
mUsahamanın da bu olacağını bildiririz.

Yine azalarımıza göndermiş bulunduğumuz,
1956 senesine ait %05 beyannamelerinin doldu�
rularak Odamıza gönderilmesi ve beyan edilen
miktarın îş Bankası Yenişehir Şubesindeki 511
sayılı hesabı carimize yatırılması veya Odamız
adresine posta havalesiyle gönderilmesinin icap
etmekte olduğunu, geçen seneki gibi 3 kere teb�
ligat yapümıyacağını, Bayın azalarımıza ehem�
miyetle duyururuz.

Saygılarımızla
İDARE HEY'ETÎ

a. M. M. — e


