
Maarif Şûrasında görüşülecek mevzuların elektrik

dıslennı ilgilendiren hususları hakkında mütalâalar imiz

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASININ MÜTALAASI

1 � Teknik t*h»t»n, bütün dttnya memleketle�
rinde olduğu gibi, memleketimizde kademeli ol�

zaruridir.

Halen memleketimizde bu kademeler şan�
lardır :

a) Çırak okulları,

b) Orta sanat (8 senelik) okulları,

0) Sanat enstitüsü (ve 5 senelik sanat o�
kullan),

d) Tekniker okulları,

e) Teknik öğretmen okulları,

1) Maarif Vekaletinden gayri vekaletlerin
açmış oldukları elektrik ile ilgili meslek okulları,

g) Mühendis mektepleri,

fa) Y. Mühendis yetiştiren üniversiteler.

8 � 1 İnci maddede tasnifi gösterilen okulla�
rın mezunları mesleki hayatta bikirlerinin yar�
dımcısı olarak çalıştıkları halde programlan
hazulanırken bu okulların yekdiğeri ile müna�
sebetleri düşünülmemiş, bu tedrisatın birbirini
tamamlayıcı bir kül olduğu nazan itibara alın�
mamış ve her kademe müstakil bir unsur olarak
mütalâa edilmiş olduğu kanaatindeyiz. Bunun
neticesinde aşağıdaki mahzurlar doğmuştur :

a) Bazı kademeler arasında irtibat kay�
bolmuştur veya tedahüller meydana gelmiştir.

b) Bir kademeden diğer bir üst kademeye
gegmek imirfl.nin.w bazı hallerde kapalı olduğun�
dan bu kademe mensupları arasında istenmeyen
bir ahenksizlik doğmuştur.

c) Mevcut sistem ancak muayyen yats ve
formasyondaki insanlara muayyen yollardan
geçmek şartıyle tahsili mümkün kılmakta, bu�
na mukabil yaşı geçmiş olan ve formasyonunu
kendi gayretleriyle kazanmış olan kıymetli va�
tandaşlara dilediği tahsil ve yükselme imkAnım
vermemektedir.

3 � Bugün sanat enstitüleri ve teknik öğ�
retmen okullarına öğretmen yetiştiren teknik
öğretmen okulları ayrı bir hususiyet arz etmek�
tedir. KnnnatlmiTPî  teknik tedrisatın bir kul
halinde ele alınması ve ondan sonra kademeleit�
dirilmesi halinde bu nam altında ayrı bir okula
ihtiyaç kalmıyacaktır.

4�Mevcut diLurumun ıslahı.

a) Müfredat programının bütün kademele�
ri ihtiva eden bir kül halinde ele alınarak ka�
demeler arasındaki boklukların ve tedahüllerin
ttnloamesi,

b) Bir alt kademeden diğer üst kademeye
geçme imkanının tahsil süresindeki devamlılık
nazarı dikkate alınarak sağlanması,

c) Tahsil için yaş haddinin kaldırılması,

d) Tahsil kademelerine girmek için o ka�
demenin ve o kademeden evvelki kademelerin
gerektirdiği formasyonun haiz olduğunun tesbit
edilmesi,

e) Teknik öğretmen okullarının bugünkü
programlarında gerekli tadilat yapılmak sure�
tiyle teknik kariyer kademelerine ithal edilmesi,

8. Umumi Heyetimizle birlikte faaliyeti so�
na eren 1956 senesi Neşriyat Encümenimizin ye�
rine, 11)57 yılı için yeni Neşriyat Encümeni ; Ha�
luk Ceyhan. Şevki Arpat ve Macit Benice'den
ibaret olmak üzere teşekkül etmiş ve ««.tıynfi�
lartna başlamıştır. Bu Encümenimizin gayesi,
neşir organımız olan Elektrik Mühendisliği Mec�
muasını, hepimizin arzu ettiği mükemmeliyete
erişttirmektir. Ancak, şunu unatmıyabm ki bu
mükemmeliyet sizlerin, merini' ««117^ neşredil�
mek üzere göndereceğiniz yazılar, göstereceğiniz
alaka ve kıymetli tenkitlerinizle mümkün olabi�
lecektir.

İdare Heyetimizin faaliyetleri arasında, 3.
Umumi Heyetimizde «Jıımın kararlar muvacehe�
sinde, ruhsatnamelerini aiirmimg veya Odamıza
ibraz etmemiş olan azalarımıza, 81 Mart 1957
tarihinin son mehil olduğu bildirilmiştir. Bu ta�
rihten sonra bu hususu yerine getirmlyenler

hakkında kanuni takibatın yapılmasında mecbu�
riyet hâsıl olacağından, İdare Heyetimizin böyle
nahoş bir harekete icbar edilmemesi şayanı te�
mennidir. Odamıza kaydohnamakta i&rar eden
meslekdaşlarımız için de kanuni yollara teves�
sül edilmesi icap edecektir. Bu hususta ftzatanmı�
no yardımlarını ve halen kaydolmıyan meslek�
daşlanmızın Odamıza en kısa zamanda müraca�
at ederek âza kayıtlarını yaptırmaları için ken�
dilerini teşvik etmelerini bekleriz.

İdare Heyetimiz, 1957 senesinde 6235 sayılı
kamun, Oda'mız talimatnamesi ve 3. Umumi He�
yetimizde alınan direktifler çerçevesi dahilinde
bir faaliyet programı hazırlamakta olup, bu
faaliyet programı son şeklini aldıktan sonra yi�
ne bu sütunlarımızda sizlere takdim edilecektir.

İDARE HEYETİ
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