Değerli Meslektaşlarım, kıymetli EMO Bilim okurları,

Biraz gecikmeli olsa da EMO Bilim dergimizin 26’ncı sayısında sizlere bir kez daha “Merhaba” diyerek, çalışmalarınızda başarılar diler saygılar sunarım. Yaz aylarındaki tatil modundan çıkarak hepimiz yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik. Gündem olarak yoğun bir dönemde olmamız nedeniyle bu yeni sayımızı sizlere sunmakta biraz geciktik, gecikmeden dolayı özür dileriz.

Olanakların son derece kısıtlı olduğu kuruluş yıllarında eski
oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri büyük özverilerle Odamızın temellerini son derece sağlam ve doğru bir şekilde atmış ve bir nöbet değişimi şeklinde Odamızı bugünlere
getirmiştir. Bu kilometre taşlarını kendi ağızlarından dinlediğimiz eski oda başkanlarımızla söyleşi son derece ilgili ile izlenen yazı dizilerimizden olmuştur. Sayın Dinçer Çağın ile yapılan böylesi bir söyleşiyi daha sizlerle paylaşmaktan mutluluk
duyuyorum. Herkesin beğeni ile okuyacağından eminim.
Geçen sayımızdan buyana yoğun bir dönem geçiren odamız
faaliyetlerini sizlerle paylaştığımız bu sayımızda, üyelerimizle
anket ve teknoloji haberlerini sizler için hazırladık.

Teknik makaleler bölümünde ise, Greenwich Üniversitesinden Sayın Ahmet İbrahim “GPS Based Outdoor WiFi
Localization” isimli makalesinde dış mekânlarda GPS’e dayalı
wifi yerleştirme sistemi tasarlamayı anlatıyor. Sayın Eren
Başaran ise, “Endüstriyel Metal Detektörler” isimli makalesinde belli başlı endüstriyel metal detektörlerin çalışma ilkelerine, temel teknolojilerinden, VLF denen Çok Düşük Frekans
teknolojisine değinmiş ve uygulamadaki sistemlerden örnekler vermiştir. Beğeni
ile okuyacağınızı umarım.

Oda üyemiz ve Enerji Profesyonelleri Derneği Başkanı Ali Korakan “Enerji
Verimliliği ve Ülkemiz” başlıklı makalesinde Enerji Kullanımı, Yenilenebilir Enerji
Kaynakları, Enerji Verimliliği Nasıl Sağlanabilir, Enerji Etüdü, EPA - Enerji
Profesyonelleri Derneği, Ülkemizde Durum sorularına cevap aramış ve değerli bilgiler paylaşmıştır. Çok güncel olan bu konuyu herkesin okumasını tavsiye ederim.
Son olarak ise, dergimizin vazgeçilmez yazarlarından oda üyemiz ve YDÜ
Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğan İbrahim makalesinde
“Speech in Electronic Devices: Design of a Speaking Thermometer” yani
“Elektronik devrelerde konuşma: Konuşan Termometre Tasarımı” konusuna değinmiş ve konuşan bir termometre tasarımını aktarmıştır.
EMO Bilim dergimizin 26’ncı sayısına katkı koyan herkese yayın kurulu adına
sonsuz teşekkürlerimi sunar, katkı ve katılımlarının artarak devam etmesini diler,
tüm EMO üyelerini küçük büyük katkıları ile EMO Bilim ailesine katılmaya davet
ederim. Bu dergi hepimizindir, sahip çıkalım ve yüceltelim. Bu katkı meslek örgütümüz olan Odamıza, toplumumuza, meslektaşlarımıza ve kendimize olacaktır.
Sevgi ve saygılarımla,
Kadri Bürüncük
EMO BİLİM Editörü
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