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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.

mühendis
vemakina ünceG l

Ayda bir yayımlanır 

Yerel Süreli Yayın

Ağustos 2019
Cilt:  60   Sayı: 715



Değerli Meslektaşlarımız,

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin 2019 yılı sekizinci sayısı ile karşınızdayız. Mühendislik ve toplumsal 
alandaki konuların öne çıkarıldığı dergimizde, yıl içerisinde özel sayılara da yer verilmektedir. Dergimiz,  geçti-
ğimiz sayılarında   “Nesnelerin İnterneti, Nükleer Enerji-I-II, Otomotiv I-II, Otobüs Yangınları” başlıklı özel sayıla-
rıyla karşınızda olmuş ve ardından AR-GE -İnovasyon özel sayıları (Savunma sanayii-Mayıs, Beyaz eşya ve diğer 
sektörler-Temmuz) hazırlanmıştır. Ağustos özel sayımızın konu başlığı ise bu sayılarımızın devamı niteliğinde 
“AR-GE -İnovasyon-Otomotiv” olarak belirlenmiştir.

Otomotiv sektörüne, teknoloji şirketlerinin girişi ve oluşan etkiler inovasyon çalışmalarını hızlandırmış ve oto-
motiv sektörü AR-GE faaliyetlerinde önemli bir yer almıştır. Üreticilerin, AR-GE faaliyetleri çeşitlilik göstermekle 
beraber bağlanabilirlik, dijitalizasyon, internete bağlı araçlar, otonom araçlar hakkında çalışmalar hala geliş-
mektedir.

Otomotiv endüstrisinde, araç performansının artırılması, çevre şartlarının iyileştirilmesi ve yakıt tasarrufu sağ-
lanması açısından üzerinde yoğun çalışılan konulardan biri araç hafifletme çalışmalarıdır. Dergimiz otomotiv 
sayısında yer alan ilk yazı, ticari bir kamyonun denge çubuğuna uygulanan simülasyon odaklı iyileştirme ça-
lışmasıdır. Çalışmada, tasarım gereksinimleri göz önünde bulundurularak boyut ve malzeme dağılımında de-
ğişiklik yapılmış, analizler ile hizmet ömrü hesaplanmış ve araçların mekanik parçalarının optimizasyonunda 
kullanılabilecek dijital bir metedoloji geliştirilmiştir. 

Dergimizde yer alan ikinci çalışmada ağır ticari araçlar için elektro-hidrolik direksiyon sistemleri anlatılmak-
tadır. Bu yazımızda sistemin sağladığı faydalar yapısı, fonksiyonları anlatılmaktadır. Üçüncü yazımızda yine 
araçların hafifletilmesi konusunda tasarımda özellikle araç gövdesinde kullanılan ilgili çeliklerin araç üzerinde 
kullanım bölgeleri ve tasarım gereklilikleri üzerinde durulmuş sanal analiz ve fiziksel testler yapılarak üçüncü 
nesil çeliklerin kullanımları araştırılmıştır. 

Otomotiv sektöründeki önemli konulardan biri de, araç içi konforu etkileyen parametrelerdir. Sürücülerin 
yüksek konfor beklentisine istinaden, ülkeler bu beklentileri yasallaştırıp regülasyon olarak üreticilere zorunlu 
kılmaktadır. Dergimizde ki dördüncü çalışmada akustik açıdan bir regülasyon olan taşıt geçit gürültüsü üze-
rine durulmuştur. Son çalışmada; konforun şartlarından olan aracın ısıtılması, soğutulması, havalandırılması, 
nemlendirilmesi gibi uygulamalar binek araç ve otobüs sistemleri için karşılaştırılmıştır.

Teknoloji dünyası bölümünde, ASME-(American Society of Mechanical Engineers-Amerikan Makine Mühen-
disleri Birliği) web sayfasında yer alan “Sürücüsüz Arabaların Siste Görmesine Yardım Eden Sistem” başlıklı ya-
zının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Haberler bölümünde, bu yıl sekizincisini, İzmir’de Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen öğrenci üyelerin katı-
lımıyla gerçekleştirdiğimiz öğrenci üye kampı haberine ulaşabilirsiniz. Ayrıca TMMOB 45. Dönem gerçekleşti-
rilen Mühendis, Mimar şehir plancılarına yönelik kongre, kurultay, çalıştay, sempozyum vb. etkinlikler yapılmış 
ve bu etkinlik sonuçlarından derlenen temel çalışma alanlarına dönük başlıca sorunların ve çözüm önerilerin 
yer aldığı broşürden kısa alıntılara da ulaşabilirsiniz.

Basın açıklamaları bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 17 Ağustos 1999 tarihinde meyda-
na gelen Marmara depreminin yıl dönümü ve 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapmış olduğu yazılı basın 
açıklamaları yer almaktadır.

Etkinlik bölümünde, Odamız tarafından dönem içerisinde gerçekleşecek olan etkinliklerimizin tarihlerinin ol-
duğu etkinlik takvimi ve önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan “Enerji Verimliliği Kongresi”, İşci Sağlığı ve 
İş Güvenliği Kongresi” ve “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu” ilgili duyurumuza ulaşabilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları ve Analizleri yazı dizisi şeklinde 
hazırlanan yazılarından “Sanayi Dipte, İşsizlik Zirvede” isimli metinin özetine ve Odamız tarafından düzenlenen 
ağustos ayı eğitim programına ulaşabilirsiniz.

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

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.  

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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