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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itiba-
ren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi, 
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendis-
leri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için 
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks 
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin üçüncü sayısında, günümüzde sanayileşme ve kalkınmanın 
en önemli girdileri arasında yer alan “Enerji/Enerji Depolama” konu başlığı olarak belirlenmiştir. Bütün 
dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de önemini ve güncelliğini sürdüren enerji konusunda ilgili 
hazırlanmış dört yazıya ayrıca Birlik’ten, Haber,  Sanayi Analizleri, Kaynak Yönetimi, Basın Açıklaması, Eği-
timlerimiz, Kitap Tanıtımı, Anma bölümlerine yazıya yer verilmiştir.

Dergimizin Enerji/Enerji Depolama bölümünde yer alan yazılarımızın ilki, Orhan Aytaç tarafından ha-
zırlanan “Enerjinin Devrim Arabası Türkiye’nin İlk %100 Yerli Su Türbini-Generatörü Hirfanlı HES- IV. Ünite”  
başlıklı yazısıdır. Yazıda, 1983’ten beri sorunsuz olarak çalışan ünitenin montajı ve devreye alma testleri, 
işlerde görev alan kuruluşlar, süre ve maliyet olarak durum deneyimlerle anlatılmıştır.

İskender Gökalp tarafından hazırlanan “Hidrojenin Enerji Taşıyıcısı Olarak Güvenli Gelişimini Teşvik Et-
mek İçin Bir Yaklaşım” başlıklı yazımızda tartışılan yaklaşımlar arasında hidrojen nakliyesini ve depolama-
sını ortadan kaldırmak için hidrojen üretimi, yakalanmış CO2 Hidrojenasyonu için yenilenebilir hidrojen 
kullanımı ve katı yakıtlardan hidrojen üretimi yaklaşımları tartışılmıştır. Hidrojenin yaygın bir enerji ta-
şıyıcı olarak kullanılmasının doğuşu, dünyadaki enerji sorunlarını ve çevresel sorunları onların üzerine 
yenilerine eklemeden çözmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 Günümüzde, kısıtlı kaynakların olması, ülkelerarası su ve enerji stratejilerini daha da komplike hale getir-
miş ve hidroelektrik enerji kaynaklarının doğru ve verimli bir şekilde kullanımı her zamankinden daha da 
önemli hale gelmiştir. Enerji Bölümünün üçüncü yazısında, Arda Günler “Pompaj Depolamalı Sistemler”  
başlıklı yazısında, pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerin temel kavramları, tipleri, tarihçesi, diğer 
depolamalı istemlerde karşılaştırılması, finansal yöntemler anlatılmış ve yenilenebilir enerji dönüşümü 
içerisinde depolama sistemlerinin ülkemize de acilen kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Günümüzde enerji üretim tesisleri kadar ısı ve mekanik enerjinin birlikte üretildiği kojenerasyon tesis-
lerinin performansını daha da artıracak muhtelif kriterlere dayalı performans optimizasyonları üzerine 
çalışmalar da yoğunlaşmıştır.  Semih Rüstem Çalapkulu tarafından hazırlanan “Kojenerasyon Sistemleri 
ve Trijenerasyon Sistemleri” başlıklı çalışmada, bu sistemlerin çalışma prensipleri, tarihsel gelişimi, ülke-
mizdeki yeri anlatılmıştır.

Diğer bir yazımız, Rıza Arat tarafından yazılan “Kanal İstanbul ve Toplam Kaynak Yönetimi” başlıklı yazı-
dır. Ürünlerin dönüştürme yoluyla elde edildiği yerlerdeki malzeme ihtiyaçlarının en uygun şekilde sağ-
lanması için yönetilmesi gereken süreçlerle başlayıp kuruluşların tüm etkinliklerini kapsayacak şekilde 
genişlemiş bir kavram olan Kaynak Yönetimi’nin artık yaşamsal bir önem taşıdığı vurgulanmış ve kanal 
İstanbul projesi incelenmiştir. 

Basın Açıklaması bölümünde, iş cinayetlerinde dikkat etmek için ilki 2013 yılında düzenlenen “TMMOB 
3 Mart iş cinayetlerine Karşı mücadele Günü”nde İKK’ların bulunduğu kentlerde gerçekleştirilen kitlesel 
basın açıklamalarına ve DİSK-KESK-TMMOB-TBB’nin Koronovirüs salgını altındaki ülkemizde yapılabile-
ceklere ilişkin önerilerini duyurduğu basın açıklamasına yer verildi.

Birlik’ten bölümünde Emek, Barış, Demokrasi Meydanı - Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı, Ulusla-
rarası Fikir ve Tasarım Yarışması Sonuçları ve Sergisi ile ilgili ödüllerin belli olduğu yarışmanın haberi-
ne; ardından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ve düzenlenerek meslek odalarına 
gönderilmesi kuralına yeniden yer verilmesi hakkındaki haberine yer verilmiştir.

Sanayi Analizleri Bölümünde, “Güvensizlik Aşılamıyor Döviz Pusuda” başlıklı yazı yer almaktadır. 2020 
Ocak ayı 97 olarak ölçülen, bu değer ile genel duruma ilişkin kötümserliği ifade eden, tüketici ve girişim-
cilerin genel ekonomik durumuna ilişkin değerlendirme beklenti ve eğilimlerini ifade eden Ekonomik 
güven endeksi hakkındaki yazıya ulaşabilirsiniz.

Anma bölümünde Şubat ayı içerisinde yitirdiğimiz, raporlarımız ve teknik kitaplarımız da dahil olmak 
üzere birçok yayının çıkarılmasında katkıda bulunan İrfan Uçar ile dergimiz önceki dönemlerinde yayın 
kurulu üyeliği yapmış olan Yusuf Tekin anısına hazırladığımız metine yer verdik. 

Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve 
görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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