Değerli EMO Bilim okurları,

Yayın Kurulu olarak bir yeni sayımızı daha sizlerle paylaşmaktan
mutluk ve gurur duyuyoruz. Sizlerden gelen yoğun katkı ve ilgi
bizlerin en önemli güç kaynağı olmaktadır. Sizlerden aldığımız bu
güç ile her sayımızda dergimizin içerik ve kalitesini bir adım daha
ileriye taşıyabilmek anlamında çıtayı biraz daha yukarıya çıkarmak
için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Umarım beğeni ile
okuyacağınız bir sayı olmuştur.

Geçen sayımızda başlattığımız ve bu sayımızda da devam
ettirdiğimiz 10 üyemizle anket, gerçekten büyük ilgi görmüştür.
Yayın Kurulu olarak bizlere de çok faydalı geri dönüşümler
gelmekte, dolayısı ile eksiklik ve yanlışlıklarımızı da görerek daha
iyiye ulaşabilmemize imkan sağlamaktadır. Bu yüzden, katılıp
bizlerle görüşlerini paylaşan tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi
sunar, görüş ve önerilerinin devamını beklerim.

Ülkemizin enerji sistemini irdelemek anlamında geçen sayımızda
işlemeye çalıştığımız üretim santralleri konumuzu, bu sayımızda
iletim hatlarımızın durumu ve yapılmakta olan projeleri içeren
haber yazımızı ilgi ile okuyacağınızı umarım.

Eski başkanlarımızla yaptığımız söyleşi bölümünde Sn, Mustafa
Tuncel ile yapılan söyleşiyi bulabilirsiniz. Genç, yaşlı, eski, yeni,
büyük, küçük tüm girişimciler eğer kurtuluşumuzun teknolojiden
geçtiğine inanıyorsanız Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Teknoparkı’nı tanıtıcı yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Sn, Mesut
Yakup ise, yazısında Teknoparkta yapılan projelerden bir örnek
sunmuştur.

Niğde Üniversitesi’nden iki değerli akademisyen (Sn. Ayetül
Gelen ve Sn. Tankut Yalçınöz) arkadaşımız “Dağıtılmış Enerji
Sistemlerine Genel Bir Bakış ve Türkiye’deki Potansiyel Durum”
başlıklı yazılarında, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim
metotları ve Türkiye’deki potansiyel ve uygulamalardan örnekler
sunmuşlardır. Çalışmaları konu ile ilgili çok iyi bir kaynak olarak
hazırlanmıştır. Hiçbir zaman gündemden düşmeyen “Yeni
Teknolojiler Bağlamında Elektromagnetik Dalgaların Yaşamımızdaki
Yeri” konusu ise, Sn. Kamil Dimilliler tarafından irdelenmiştir.
Dergimizin sürekliliğini sağlamak anlamında gönderdiği yazıları
ile en çok katkı koyan hocalarımızdan biri olan Sn. Doğan İbrahim,
Sn. Shahin Ahmedov ile birlikte hazırladıkları “İnsan Vücudu
Sıcaklığını Sürekli Olarak Ölçen Cihaz Tasarımı” yazıları biyomedikal
uygulamalara örnek olarak alınabilir.
Her türlü katkı ve düşüncelerinizi yansıtan yazı ve
çalışmalarınızın devamını bekleriz.

Katkı koyan herkese teşekkür eder, hepinizi saygı ile selamlar,
aydınlık, huzur, barış ve sağlıklı günler dilerim.
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