
FAALİYETİMİZ
Muhterem Azalarımız,

3. Umumi Heyetimizde yeniden teşekkül et�
miş bulunun idare Heyetimiz, çalışmalarına
başlamış olup vazifelerini yerine getirebilmek
için gayretler sarfetnıektedir.

Bu meyanda, 3. Umumi Heyetimizi müte�
akip Odalar Binliği Umumi Heyeti çalışmaları�
na hazırlanmış ve birlik Umumi Hoj etinde O�
danuzı ilgilendiren hıiMisUnla, Umumi Heyeti�
mizce, abnan kararlın, mut acehesinde, gerekeın
teşebbüslerini yapmıştır. Birlik Umumi Heyeti�
nin bu toplantısında Otfaınızra da tasvip edile�
bilecek kararlar alınmış buluıımaktaıdır. Bu hu�
sustaki zabıtlar Birlikten teinin edildikten son�
ra mecmuamızın bu sütun laruıda sizlere ayrıca,
malûmat vereceğiz.

Birlik Umumi Hejeti toplantısından sonra
İdare Heyetimizi meşgul eden en mühim mevzuu
18 Mart 19.17 tarihinde toplanan Maarif
Şûrası teşkil etmiştir. Hu toplantının camiamızı
ilgilendiren kısmını, Teknik Eğitün mevzuu teş�
kil ettiğinden, bu sahada karşılaşılan problemle�
rin tetkikiyle, Teknik Eğitim sistemimizin he�
pimiz tarafından arzu edilen mükemmel bir ha�
le getirilmesi lıu.sıısıında İdare Heyetimiz tara�
fından Metanı Tanyoku;, Naci Sanılon, Necdet
Açanal ve Oda Umumi Kâtibi Ali (iaup ftlutdo�
ğan'dan müteşekkil bir geçici Uouıısjoıı teşkil
edilmiştir.

Bu geçici komisyon, yaptığı çalışmalar ne�
ticesinde hazırladığı bir raporu İdare Heyetimi�
ze takdim etmiştir. Bu mevzuun İdare Heyetin�
de yapılan müzakerecinde komisyon rapora ja�
pılan utak bir � iki tadilâtla aynen kabul edil�
miştir. Böylece te»bit olunmuş bulunan Oda'mız
görüsü yazınuzın sonunda görüleceği veçhile,
Odalar Birliği'ne takdim edilmiştir.

Aynı mevzuda muhtelif Oda'lardan gelen
mütalâalar müzakere edilerek, Birlik görüşünün
tesbiti için Birlikte Odalararası bir komisyonun
teşkil edibuesi uygun görühnüş ve bu komis�
yonda Oda'mız Necini Tanyolaç ile Naci San�
don tarafından temsil olunmuştur. Mezkûr Oda�
lararası komisyonda Odamız görüşü, en uygun

mütalâa olarak kabul edilmiş ve bu esaslar da�
hilinde, Odamız görüşünün daha mütekamil ve
diğer Odalara da teşmil olunabilecek bir hale
getirilebilmesi için faaliyetler yapılmıştır.

Hepimizin arzu ettiği bir husus olan, aza�
larımızın birbirleriyle kaynaşabilmesl gayesiyle
sosyal faaliyetlerde bulunmak üzere harekete
geçen İdare Heyetimiz, bu yoldaki ilk adımmi
atmış ve Emel Baykal, Teoman Baykal, Dani�
yal Er iç. ve İhsan Mocan'dan müteşekkil bir
Sosyal Encümen kurarak faaliyete geçirmiştir.

Sosyal Encümen'ijı çalışma mevzuunu ; kon�
feranslar tertibi ile konferansçıların tefriki, bir
.senelik konferans programının tesbiti ve bu kon�
feransların hazan tamamen teknik, bazan umu�
mî mevzular mahiyetinde ve bazan da teknik
mevzuların azalarımızdan gayri kimseleıi de
ilgilendirecek şekilde tertiplenmesi, ara sıra ye�
mekli konferanslar gibi konferans şekilleri üze�
rinde çalışılması, bundan başka tatenık, sosyal
gezi ve pikniklerle yemek, kokteyl parti ve balo
gibi sosyal faaliyetlere yer verilmesi teşkil et�
mektedir.

Sosyal Encümenimiz, azalarımızı bir araya
getirmek urnaciyle ilk. olarak, sosyal bir tanışma
topluluğunu tertiplemeği maksat ve gayesine uy�
gun bulmuş olup gftbşniRft'iıı bu yolda uıUisaf
ettirerek 21 Mart 1957 Perşembe guı:u saat
18�20.00 aratanda, 19 Mayıs Stadyonıuııdakı i e �
nis Klubunde bir kokteyl � parti veııntğı İdare
Heyetimizle birlikte kararlaştırmıştır.

Tertiplemekte olduğumuz bu ilk sosyal faa�
liyeti müteakip, &.v.niunmvj. arasında kuıulan
münasebetleri devam ve temaslarını temin et�
mek maksadiylc ; Nisan ayında, daıoslu ve ye�
mekli bir toplantı üe Çukuı�ova bölgesine i> � 4
günlük teknik ve turistik mahiyette bir gezinin
tertibi duşun übnektedir. Bu hususlarda kati ve
talsil&tiu malûmat bllahara verilecektir.

Ayrıca Mayıs ayı içerisinde, Hirfanlı hidro�
elektrik tesisleri inşaatını tetkik maksadiyle bir
teknik gezi ile yine aynı ay içerisinde bir piknik
veya turistik gezinin de tertibi sosyal faaliyetle�
rimiz arasında yer alacaktır.

E, M. M.


