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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 dergimizin 2019 yılı beşinci sayısı ile karşınızdayız. Mühendislik ve 
toplumsal alandaki konuların öne çıkarıldığı dergimizde, yıl içerisinde özel sayılara da yer verilmek-
tedir. Dergimiz,  geçtiğimiz sayılarında   “Nesnelerin İnterneti, Nükleer Enerji-I-II, Otomotiv” başlıklı 
özel sayılarıyla karşınızda olmuş ve Mayıs sayısı özel sayımızın konu başlığı “ARGE-İnovasyon-Sa-
vunma” olarak belirlenmiştir.

Ülkelerin siyasal ve ekonomik alandaki konumunu belirleyen unsurlarından birisi olan savunma 
sanayiinde, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime ve yeniliğe sürekli ola-
rak ihtiyaç duyulmaktadır. Ülke savunması gibi stratejik bir konuyla doğrudan ilgisi ve uluslararası 
arenadaki belirleyici rolü, savunma sanayi sektörünün diğer piyasalardan farklılaşmasına neden 
olmuştur. Sektörün taşıdığı stratejik öneme binaen ülke hükümetlerinin sektöre doğrudan veya 
dolaylı olarak müdahalesi veya yön vermesi sonucunda yenilikler göze çarpmaktadır

Dergimizde, savunma sanayii ile ilgili AR-GE, yenilikçilik çalışmaları, gerçekleştirilen projelere, ürün 
yönetimleri konularına yer verilmiş ayrıca, Haber, Söyleşi, Etkinlik, Sanayi Analizleri, Kitap Tanıtımı, 
MİEM bölümleri bulunmaktadır.      

AR-GE-İnovasyon- Savunma özel sayısı ilk bölümünde, Havacılık ve Savunma sanayiinin önemli 
isimlerinden Prof. Dr. Cahit Çıray ile kuruluşuna öncülük ettiği ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Bölümü’nün öykü ve savunma sanayiinin ülkemizdeki dünü bugünü ve geleceği üzerine gerçekleş-
tirilen röportaj yer almaktadır.

Araştırma Merkezleri bölümünde Aselsan Araştırma Merkezi, TUSAŞ Teknoloji Yönetimi Müdürlüğü, 
Havelsan Yıldız Açık İnovasyon Merkezi bünyelerinde gerçekleştirilen teknoloji yönetimi faaliyetleri 
yapılan AR-GE ve yenilikçilik çalışmalarından bahsedilmiştir

Dergimiz bölümlerinde sanayi ile alakalı 3 yazımız daha yer almaktadır. Sanayide şirketlerin hayatta 
kalması için başarılı ürün ve hizmet üretmenin temelinde yatan doğru ürün yönetimini tanımlayan 
“müşteri değerleri, inovasyon ve dijitalleşme, modülarizasyon ve standartlaştırma, maliyet ve ve-
rim” ana başlıklarının ele alındığı “CM2 İle Süreç Mükemmelliğine Ulaşmak” başlıklı çalışma; TUSAŞ-
Arge Üniversite–Sanayi İş Birliği uygulamaları kapsamında son sınıf lisans öğrencilerinin bitirme 
projelerinin, öğrencilere sağlanan olanakların aktarıldığı “TUSAŞ Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Proje-
leri” başlıklı çalışma ve TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez tarafından 
yazı dizisi şeklinde hazırlanan yazılarından “Tarımda Çöküntü Sanayiyi de Sarsıyor” başlıklı çalışma-
lar sunulmuştur.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmama-
ları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından 
düzenlenen MİEM Mayıs ayı eğitim programına ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makine-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bö-
lümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabi-
lirsiniz.   

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.  

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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