
Mecmua Hakkında

Elektrik Mühendisleri Odası'nm neşir
organı olan bu mecmua, Oda'nın nizamname�
sinde belirtilmiş ve siz meslekdaşlanmızuı da
malûmu olan hususlar üzerinde neşriyatta bu�
lunacaktır.

Memleketimizde, Elektrik Mühendisliği
sahasında, eksikliğini hepimizin hissettiği ve
neşrini arzuladığı teknik bir mecmua olmak
emelindeyiz. Fakat takdir edersiniz ki, herke�
si tatmin edecek tarzda, lâftan çok mühendis�
liği alâkadar eden mevzuları ihtiva eden yazı�
larla bu otuz iki sayfayı doldurmak kolay de�
ğildir.

Bu hususta, bütün Oda mensubu arkadaş�
larımızın ve Elektrik tekniği ile meşgul olan�
ların bize yardımcı olacaklarını ümit elmek�
teyiz. Sütunlarımız daima yazılarınıza açık�
tır. Bu mevzularda her türlü etüd, tercüme ve
fikirlerinizi, imkânlarımız dahilinde, daima
neşretmeğe hazırız. Sütunlarımızda, tabiatiy�
le cemiyetin emrettiği kaideler içinde kalmak
şartiyle, cemiamızı ilgilendiren her türlü fi�
kir veya makalenin kritik ve münakaşasını
yapmağa imkân vardır. Ancak bu suretle
Türk Elektrik Mühendisleri camiası kendini
dünyaya tanıtabilecek, alâkadar olduğu mev�
zuları veya karşılaştığı zorlukları neşrederek,
bunların sebep veya çözümlerini elde edebile�
cektir.

Mecmuamızda neşredilecek yazılara veri�
lecek ücretler aşağıda gösterilmiştir :

Yazı cinsi : Mecmua sayfası ücreti

a) timi telif makale 25 TL.

b) timi tercüme makale 20 TL.

c) Plân, Proje ve Tesislerin tanıtıl�
ması 15 LT.

d) Fennî mevzuat ve neşriyatın tanı�
tılması ve kritiği 15 TL.

e) Havadisler 10 TL.

Sadece, yazı yazacak arkadaşlarımızdan
ricamız, baskı tekniği bakımından, yazılarını
pek çok formüle boğmamalarıdır. Makalelerin

bir sayfasında iki ilâ üç'den fazla formül bu�
lunmamasına dikkat edilmelidir. Bol formül�
lü makaleler bizi, baskı ve masraf bakımla�
rından zorluğa uğratacaktır.

Gönderilen makalelerin daktilo ile iki nüs�
ha hal;,nde düz beyaz kâğıda yazılmış olmala�
rı şarttır. Eğer varsa, şekillerin çini ile aydin�
gere çizilmiş asılları eklenmelidir.

Neşriyat Encümenimiz, neşrini mahzurlu
gördüğü kısımları çıkarmakta daima serbest�
tir. Diğer nüfuslardan yani ifade veya fikir
bakımından mecmuamız mes'ul değildir. An�
cak, tdare Hey'eti veya Elektrik Mühendisliği
Mecmuası imzalı yazıların mes'uliyeti mec�
muamıza aittir.

Mecmuamızı yaşatmak için tabiatiyle
malî yardımlarınıza da ihtiyacımız vardır. Bu
yardımlarınız bize bol miktarda ilâ» temin
etmek şeklinde olabilir. Ancak bu suretle O�

' damız bütçesinde gösterilmiş imkânlarla bu�
gün için çıkartmağa çalıştığımız bu mecmua�
yı yaşatmış ve daima tekâmül ettirmiş olur�
sunuz. Üân ücret tarifemizi daima iç kapağın
alt kısmında bulacaksınız. Bütün meslekdaş�
lanmızın bu hususta yardımlarını esirgemiye�
ceklerini ümit etmekteyiz.
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öğrendiğimize göre arkadaşımız Elekt�

rik Mühendisi Numan Gümüşel 9 Eylül 1956

günü bir otomobil kabası neticesinde vefat et�

miştir.

Kendisi, 1337 senesinde Esk'şehirde doğ�

muştu. Mühendislik tahsilini Almanyada Stad�

tishe tngenieurschule Darmetadt ta, yapmış

olan arkadşunız son, olarak Turas Sinaî Te�

sisler T. A. O. Firmasında çalışmakta idi. Ke�

derli ailesine ve meslek canr.asına baş sağlığı

dileriz.


