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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,

Mühendis ve Makina Güncel dergimiz ikinci yılını doldurdu. Tüm sıkıntılara rağmen geçen bu yılda, 
dergimizde yalnızca üyelerimizi, mühendisleri değil aynı zamanda toplumu da yakından ilgilendiren; 
işçi sağlığı ve güvenliğinden üretime, sanayiden enerjiye teknik gelişmelere kadar birçok güncel konuyu 
paylaştık. Dergimiz mühendislikle ve toplumla ilgili güncel konuları öne çıkarmış ve  “Nesnelerin İnterneti 
ve Nükleer Enerji-I-II” özel sayılarıyla karşınızda olmuştur. 

Bu yılın ilk iki sayısının konu başlığı olarak da “Otomotiv” belirlenmiştir. Bildiğiniz üzere otomotiv sektörü, 
ülkemizin sanayileşme programı kapsamında değerlendirildiğinde önemli bir noktada bulunmaktadır. 
Dergimizde, konuyla ilgili hazırlanmış bölümde beş yazıya yer verilmiştir. Dergimizde ayrıca, Birlik’ten, 
Oda’dan, Etkinlik, Sanayi Analizleri, Kitap Tanıtımı, Teknoloji Dünyası bölümleri bulunmaktadır.       

Yoğun ve yorucu geçen bir çalışma döneminin ardından, yeni yılda TMMOB Yönetim Kurulunun tüm 
birlik üyelerine ilettiği umut dolu yeni Yıl Mesajı’na ve Haber bölümünde; MMO Enerji Çalışma Grubu 
ile Sinop Nükleer Santral Projesi üzerine yapılan röportaj ile TMMOB tarafından krize karşı emeğimize, 
mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkıyoruz kampanyası kapsamında gerçekleştirilen çalıştayların 
haberlerine ulaşabilirsiniz. Etkinlik bölümünde, Asansör Sempozyumu 2018 Sonuç Bildirisi’ne yer 
verilmiştir. Sonuç bildirisinde, asansörlerin tasarımından projelendirilmesine, montajından işletilmesine, 
bakımından periyodik kontrolüne kadar tüm hizmetlerin mühendislik hizmeti olduğu vurgulanarak, 
Odalarımızın tüm bu süreçte meslektaşlarına yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini geliştirerek 
sürdürmesi ve bunun ivedilikle mevzuata girmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Otomotiv özel sayımızın ilk bölümünde Devrim Arabaları yapım ekibinin yaşayan son kahramanı, 
motor şanzıman grubunda yer alan Odamız üyesi Makine Yüksek Mühendisi Secaattin Sevgen ile 
gerçekleştirilen röportaj yer almaktadır.

Ekber Onuk tarafından kaleme alınan iki yazımızdan birincisi ülkemizde yerli bir otomobil firması 
yaratmak yolunda yapılması gerekenler hakkında önerilerin yer aldığı “Yerli Bir Otomobil Firması 
Yaratmak” başlıklı yazı ile Onuk otomobilleri tasarım ve üretim hikâyesinin yer aldığı “Niçin Bir Spor 
Otomobil?” isimli makale siz okuyucularımıza sunulmuştur.

Elektrikli araçlarda, Nahit Babaarslan tarafından hazırlanan, yerli elektrikli bir araç geliştirmek üzere, spor 
otomobil sınıfında bir aracın oluşun sürecinin yer aldığı  “Türkiye’de Bir Girişim Hikâyesi “EVT S1” başlıklı 
yazı ve Murat Ayhaner, Alper Ağırman ve Mustafa Tosun tarafından hazırlanan, elektrikli araçlarda 
gerçekleştirilen teknolojiler kapsamında tekerlek ve motor sesini iyileştirmeye yönelik çözümlerin yer 
aldığı “Elektrikli Araçlarda Müşteri Beklentilerini Karşılamaya Yönelik Geliştirilen NVH Teknoloji Trendleri” 
adlı makaleyi okuyabilirsiniz.

Ender Koç’un “Otomotiv Sanayinde Bilgisayar Destekli Mühendislik Uygulamaları” başlıklı yazısında 
bilgisayar destekli mühendislik uygulamalarına, tasarım doğrulama amacı ile yapılan analiz ve simülasyon 
çalışmalarının otomotiv sanayindeki yerine ve önemine değinilmiştir. 

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, 
mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenle-
nen MİEM Ocak ayı eğitim programına ve güncellenen “Sıhhı Tesisat Proje Hazırlama Esasları” kitabının 
tanıtımına ulaşabilirsiniz.

Dergimize www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, rek-
lam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.

2019 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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