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Elektrik Mühendisliği Mecmuamı Neşir Ha)atına girerken

Saygı değer okuyuculara;

6235 sayılı Kanunla kurulan ve 26 Aralık
1954 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş? bu�
tunan "Elektrik Mühendisleri Odacı" İdare
Hey'eti olarak, meslekin inkişafı \e me.lsk�
daşlar arasında haberleşmeyi temin maksa�
diyle çıkarmağı tasarladığımızı mecmua ile,
Odanın kuruluş, maksat ve gayelerinin tahak�
kuku için lüzumlu neşir yolunu da açmış bu�
lunuyoruz.

Elinizde bulunan Mecmuanın, kusursuz
ve mükemmel olduğu iddiasında olmadığımız
için kusur ve noksanlarımızın bildirilmesinden,
hem mecmuamıza karşı alâka gösterilmiş ve
hem de müteakip sayıların daha mükemmet
çıkarılması hususunda kıymetli yardımlarmı�

, zjn. esirgenmemiş olduğu neticesini istihsal e�
deceğimizden bilhassa minnettar kalacağız.

Mecmuamız, yukarıda da zikrettiğimiz
gibi meslekî hüviyeti haiz olup, 1335 yılında
FARADAY ve MAXWELL'in vazettiği endük�
siyon kanunu ile hayata ablan ve 186G da Di�
namoyu keşfeden Werner von Siemens, 1379
da lâmbayı keşfeden Edison ile gelişen ve 1882
de enerji nakil hattını tatbik eden Oskar von
Miller ile şehirden şehire yolalan ve nihryet
bu günün atom devrini yaşayan ve ele avuca
sığmaz bir mefhum olr.n "Elektrik"in tatbik�
çisi olanların ağzı, dili ve fikir ocağıdır.

Şüphesiz ki 1879 dan beri çıkmakta oîan
VDI'nin neşir organı ETZ, 1907 den beri çı�
kan SEV (İsviçre elektroteknik Cem'yeti)'in
neşir organı BULLETÎN, 1883 ten beri çıkan

"Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir"
K. ATATÜRK

EVO (Avusturya Elektroteknik Cemiyeti)'�
nün neşir organı E und M, 1889 dan teri çı�
kan Institution, of Electrlcal Engineers (in�
giliz Elektrik Mühendisleri Tevekkülü)'in ne�
şir organı JOURNAL ve nihayet 1884 ten be�
ri çıkan American Institute of Electrlcal En�
gineers'in neşir organı olan ELECTRÎCAL
ENGlNEERİNG mecmuaları yanında, henüz
çıkmakta olmaktan mütevellit mahcubiyeti�
miz büyüktür.

Bu itibarladır ki, bugün ilk sayısıyla ne�
şir hayatına girmiş olan Mecmuanın müşte�
rek gayretlerimizle yaşayıp boy atması ve ge�
lişmesi, medenî dünya ile bir noktadan daha
temas imkânlarımızı sağyacağı gibi, şimdiye
kadar bu noksanlığın verdiği mahcubiyetten
de bizleri kurtaracaktır.

Diğer taraftan, gerek ziraî gerekse sınaî
sahada, memleketimizin bu iki y",nlü ve fakat
birbirinin mütemmimi bulunan kalkınmasında
Elektrik Mühendislerine düşen vazife küçüm�
senmiyecek kadar büyüktür.

Hor iki sahada da Elektrik Mühendisle�
rine düşen vazifenin, ilmin ışığı altında bihak�
kın yapılabilmesi ise, ancak fikirlerin çarpış�
malarından meydana geleceği tabiidir. Iş'ıe e�
Iinizdeki Mecmua bu icabın yerine getirilece�
ği b:'r meydan olacak ve ayrıca, meslektaş hak
ve menfaatlerinin korunmasına, meslek hay�
siyet ve şerefinin yükseltilmesine hizmet ede�
cektir.

Saygılanmızla,
İDARE HEY'ETÎ


