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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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Ayda bir yayımlanır 
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina Güncel dergimiz geçen bu yılda, toplumu da yakından ilgilendiren; işçi sağ-
lığı ve güvenliğinden üretime, sanayiden enerjiye teknik gelişmelere kadar birçok güncel konuyu 
paylaştığımız 3. Yılını doldurdu. Son 2 yıllık sayılarımızda, Odamıza emeği geçen isimlerle röportaj-
lara (Oğuz Türkyılmaz, Yunus Yener, Selçuk Somer, Kaya Güvenç, Halim Gürgenci, Secaattin Sevgen, 
Tevfik Peker, Cahit Çıray) yer verilmiş, yurtdışı yayınlardan 25 metin Türkçeye çevirilerek editörlerin 
ve komisyonun çalışmaları sonucunda hazırlanarak yayımlanmıştır.

Dergimiz mühendislikle ve toplumla ilgili güncel konuları öne çıkarmanın dışında, ayrıca bu dö-
nemde yayın komisyonu tarafından belirlenen özel sayılar (İmalat, Nesnelerin İnterneti, Nükleer 
Enerji-I-II, Otomotiv I-II, Otobüs Yangınları, Ar-Ge–İnovasyon-Savunma sanayii, Ar-Ge–İnovasyon-
Beyaz eşya ve diğer sektörler, Ar-Ge –İnovasyon-Otomotiv, Test ve Simülasyon, Endüstriyel Tesislerde 
Yangın) editörlerin ve komisyonun çalışmaları sonucunda hazırlanarak yayımlanmıştır.

Ar-Ge bölümünde, Ali Ruhşen Çete tarafından hazırlanan “Sanayide Rüzgar Tüneli Girişimleri” baş-
lıklı çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada, firmanın hayata geçirilen atmosferik rüzgar tüneli,  özel 
sektör ve eğitim amaçlı üniversitelere yapılan benzer rüzgar tüneli girişimleri teknik özellikleri ile 
karşılaştırılarak anlatılmıştır. 

Tasarım bölümünde, Aydın Işık tarafından hazırlanan” Endüstriyel Tasarım ve Üretim” başlıklı çalış-
ma yer almaktadır. Bu çalışmada, endüstriyel tasarım kavramı açıklanarak, sanayi devrimi sürecinde 
üretim, günümüz üretim ve geliştirme sürecindeki işlemler, yenilikçilik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin 
artırılması için hükümetler ve firmalar tarafından alınması gereken öncelikli tedbirler sıralanmıştır. 

Enerji bölümünde, Semih Çalapkulu tarafından hazırlanan” Deniz Suyu Arıtma Teknolojileri” başlıklı 
çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada, artan nüfus, su kirliliği ve çölleşme sebebiyle su probleminin 
başlıca önleme yöntemleri olan su kaynaklarının korunması, su dağıtım ve depolandırılmasının iyi-
leştirilmesi, arıtma vb. pek çok çözümünün yanında alternatif yaklaşımla deniz suyundan tatlı su 
elde etmek için kullanılan tuzsuzlaştırma teknolojileri incelenmiştir.

Basın açıklaması bölümünde; Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından İstanbul da se-
petli vinç devrilmesi sonucu iki işçinin hayatını ve çalıştırılmasına izin verilen kömür santralleri ile 
ilgili kuşku veren karar ve uygulamaları üzerine yapmış olduğu yazılı basın açıklamaları, Haberler 
bölümünde, Ocak ayında yürürlüğe giren Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi hakkın-
daki haberimiz yer almaktadır.

Etkinlik bölümünde, Kasım ayı içerisinde, MMO Ankara Şube sekreteryalığında düzenlenen Kaynak 
Teknolojisi Ulusal Kongresi ile MMO Mersin Şube sekreteryalığında düzenlenen Güneş Enerjisi Sis-
temleri Sempozyumu haberleri ve etkinliklerin ardından yayımlanan Sonuç Bildirilerine de ulaşa-
bilirsiniz.

Sanayi Analizleri bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “Sanayicinin ve Tüketicinin 
Enflasyonu” isimli metinin özeti ve Teknoloji Dünyası Bölümünde, ASME – Mechanical Engineering 
dergisinde yer alan “Yengeç Robot’un İlk Yüzüşü” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini gün-
cellemeleri için düzenlenen eğitim programı kataloğu tanıtımı ve Ocak ayrıca Sayın Prof. Dr. Eres 
Söylemez tarafından hazırlanarak MMO teknik kitapları içerisinde yer alan “Örneklerle Mekanizma 
Tekniği” kitabının tanıtımına ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölü-
münden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabilirsiniz.

2020 yılının siz değerli meslektaşlarımıza sağlık ve başarı, ülkemize demokrasi ve barış getirmesi 
dileklerimizle yeni yılınızı kutluyor, bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.  

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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