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[D ak ̂ Jl/\ııktatam
Odamız 4. Umumî Heyeti 11 ve 12 Ocak

1958 günleri Ankara'da EİE İdaresinin tahsis
ettiği salonda toplanarak, gündeminde bulu�
nan maddeleri müzakere etmiştir. Bu top�
lantının en bariz hususiyeti, azalarımızın
Odaya karşı alâkalarının gittikçe azalmakta
bulunduğunun müşahedesi olmuş ve bu ko�
nuda uzun müzakereler cereyan etmiştir. Fil�
hakika toplantının en kalabalık olduğu an�
larda bile tUmumî Heyete iştirak edenlerin
adedi elliyi pek aşmamıştır. Hattâ seçimlere
geçildiği zaman Odalar Birliği Umumî Heye�
tine gönderilecek 45 asîl delege kadar bir
mevcudun dahi bulunmadığı esefle müşaha�
de edilmiştir.

Bu alâkasızlıkta, yaratılışımızın ve içtimaî
şartlarımızın rolü kadar mevzuatın da hisse�
si bulunduğunu gören Umumî Heyetimiz,
mevzuatın ihtiyaca daha uygun bir hale ge�
tirilmesi için Birlik Umumî Heyetine bir tek�
lif götürülmesini kararlaştırmış ve Odamızın
Birlik Umumî Heyetindeki faaliyetleri saye�
sinde mevzuatın ıslâhı için Birlikçe Odalar�
arası bir komisyon teşkil edilmiştir. Halen
çalışmalarına başlamış o1 an bu Komisyonun
mevzuatı, çoğunlukça tasvip edebilecek bir
şekle sokacağı ümit edilmektedir. Yalnız me�
selenin mevzuatla halledileceğini zannetmek
de, doğrusu safdillik olur. Çünkü eğer mevzuat
meseleleri haletseydi, meselâ 18. asırda J. J.
Rousseau'ya en ideal anayasaları sipariş eden
bir takım prensliklerin bugün en kuvvetli
devlet olarak yaşamaları icap ederdi. Halbuki
halen bu prensliklerden eser bile kalmamış�
tır. Bu sebeple bir topluluğun yaşayabilmesi
için alfabenin harflerinden, süslü cümlelerden
daha başka şeylere ihtiyacı vardır. Her şey�
den evvel böyle bir topluluğun fertlerinin,

«bir araya gelmek» ihtiyacını içinde duyması,
birliğin kuvvet olduğunu idrak etmesi kısacası
hayatiyetini isbat etmesi lâzımdır.

Azalarımızın çoğunluğu daima şu suali
soruyorlar «Efendim, Oda şimdiye kadar ne
yaptı veya ne yapıyor?»

Peki ama Oda ne yapsındı ? Hangi üye,
iyi bir fikri ortaya atmıştır da, Oda bunu be�
nimseyip tahakkukuna çalışmamıştır ? Oda�
nın Umumî Heyetine uğramadan, İdareye me�
mur edilenlere gerekli direktifleri vermeden,
Odaya karşı vecibelerini yerine getirmeden
yukarıki suali sormak, doğrusu pek de insaflı
bir hareket olmasa gerek. Evet, Odanın bir
kanunla kurulmuş olması ve bütün mühendis�
leri bir odaya girmeye mecbur etmesi akade�
mik tahsil sahibi olan bizler için hoş bir şey
değildir. Ancak kanunun bir tek maksadı var�

, dır; o da bütün mühendisleri bir araya topla�
maktır. Herhalde bir araya gelmenin kötü bir
şey olduğunu iddia edecek bir üyemiz de mev�
cut değildir. O halde biraz gayret de bizler
gösterelim ve bir araya gelerek içimizden en
iyi iş görecekleri bulup çıkararak dertlerimi�
zi ve problemlerimizi çözmeye çalışalım. Şa�
yet dertlerimiz ve problemlerimiz yoksa, ki
yirminci asrın ortasında derdi ve problemi ol�
mamak da bir garip durumdur ya, hiç olmaz�
sa müdavelei efkârda bulunuruz.

Beşinci Umumî Heyetçe seçilen İdare He�
yetimiz şu şekilde bir vazife taksimi yapmış
bulunmaktadır:

1 — Zeki Turgay
2 — Mehmet Erdemir
3 — Naci Sandon
4 — Abbas Alöç
5 — Ragıp Damar
6 — Ali Galip Mutdoğan
7 — Zahit Toker

: Reis
• Umumî Kâtip

Muhasip Aza
Aza

»

»
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Yeni İdare Heyetinin karşılaştığı en mü�
him mesele — her sene olduğu gibi — bu defa
da Oda'yı malî müzayakadan kurtarmak ve
Birliğe olan birikmiş borçları ödemek imkân�
larını araştırmak oldu. Oda'nın gelir kaynağı
esas itibariyle üye aidat ve bindebeşleri oldu�
ğuna göre yapılacak iş bu gelirlerin tahakkuk
eden kısmının toplanmasıdır. Maalesef Oda�
nın kuruluşundan beri borçlarını ödememek�
te ısrar eden bir çok üyemiz mevcuttur. İş
görebilmek için paraya olan ihtiyaç karşısın�
da borçlarını ödememekte ısrar eden azaları�
mız hakkında maalesef kanunun âmir hük�
münü tatbik etmekten başka çare kalmamış�
tır Ancak bu hususu azalarımıza bir defa da�
ha hatırlatmayı lüzumlu gördük ve bu mak�
satla Mecmuamızın bundan evvel takdim et�
tiğimiz Sanyar sayısı ile birlikte bir sirküler
gönderdik. Bu sayede borçlu azalarımızın tak�
riben yüzde onu borçlarını ödediler veya öde�
meyi taahhüt ettiler Geri kalanlar, üzülerek
ifadeedelim ki, icraya verilmişlerdir. Belki bu
münasebetle «Borcumuzun miktarını bilmiyo�
ruz, bildirsinler, biz de ödeyelim!» diyecek
azalarımız da bulunacaktır. Evet, bir âza ken�
disine gönderilmiş hesap hülâsasını kaybetmiş
olabilir. Ancak bu âza hiç olmazsa son Sirkü�

lerimiz üzerine Odaya müracaat edip hesabı�
nı sorabilirdi. Nitekim böyle yapan azalarımız
da vardır. Bu şartlar altında İdare Heyeti�
miz İcraya müracaattan başka bir yol bula�
mamıştır. Kısaca ifade etmek icap ederse.
İdare Heyeti, bu devre şu aidat işini tasfiye
etmek ve böylece hiç olmazsa gelecek İdare
Heyetlerine malî güçlüklerden uzak bir şekilde
çalışmak imkânı hazırlamak niyetindedir.

Odamız Dördüncü Umumî Heyetince ka�
bui ve Birlik Beşinci Umumî Heyetince tasdik
edilen Odamız Talimatnamesindeki değişik�
likler Mecmua içinde ayrı bir yaprak halinde
takdim edilmektedir. Bu yaprağın, her üyenin
elindeki Talimatnameye eklenmesi rica olu�
nur.

Maruzatımızın sonunda bir�noktaya daha
işaret edelim; Mühendis Odaları ve Birlik bir
kanunla kurulduğuna göre, istesek te isteme�
sek te devam edecektir. Bu sebeple hepimize
düşen vazife, Odayı daha verimli ve işler hâle
getirmektedir. Binaenaleyh bu husustaki dü�
şüncelerinizi Odamıza bildirirseniz memnun
kalacağımızı ifade ederiz.

Saygılarımızla,

İDARE HEYETİ

MECMUA HAKKINDA

Ocak 1958 içinde çıkması icap eden bu sayımız, Odamızın malî durumu yüzünden
bu güne kadar gecikmiştir, azalarımızdan özür dileriz.

Şurasını belirtmek lâzımdır ki, Umumî Heyette mecmuanın muntazaman çıkma�
sına karar alırken, Türk Elektrik Mühendisliğinin organı olan bu mecmuayı yaşat�
mak üzere bütün azalar bir takım vazifeler yüklenmiş bulunmaktadırlar. Bu vazifeler
şöyle sıralanabilir:

1. Mecmua bir takım masraflar karşılığında neşredilebilmektedir. Ancak Oda bu
masrafları, âzalarının aidat .ve binde beşleri üe karşılayabilmektedir, ve mecmuanın
neşredüebilmesi bütün azaların vecibelerini yerine getirmeleri ile mümkündür.

2. Mecmua, azalarımızın yazılan ile meydana getirilmektedir. Gecikmemizin di�
ğer bir sebebi de sayıyı doldurmak üzere yazı bulmada uğradığımız zorluklardır. Bu
bakımdan dalma yazılarınıza yerimiz vardır. Her mevzuda telif veya tercüme makale�
lerinizi bekliyoruz.

NEŞRİYAT ENCÜMENİ
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