Değerli EMO Bilim okurları,

Dergimizin 27’nci sayısında hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım. Demokrasinin
bir gereği olan seçim sürecini ülke olarak gereğinden sık yaşıyoruz diye
düşünüyorum. Bir şekilde bu seçim süreçleri
birleştirilebilse hem kaynak sarfiyatı azalacak, hem de
hayat bu denli durmayacaktır. Bu duraklamalar içte ve
dışta istikrarsızlık olarak değerlendirilmektedir. Bunun
da olumsuzluklarını hep birlikte yaşamaktayız.

Ülkemizde yaşanan bu seçim sürecine odamız olarak
da olağan genel kurulumuz ile bizler de katıldık. Yoğun
bir katılım ile gerçekleşen EMO Olağan Genel Kurulu
demokratik ve olgun bir havada gerçekleşmiştir. Sn
Ayşe Tokel, bayrak yarışını Sn Mustafa Aksoy
başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna devretti. İki
dönem boyunca büyük fedakârlıklarla odamıza layıkıyla
başkanlık yapan Sn Ayşe Tokel’e ve bu dönem
yönetimde görev almayan Sn Osman Eminel’e verdikleri
hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Tabi ki Sn
Mustafa Aksoy ve yeni yönetim kurulumuza da bu yeni
dönemde başarılar dileriz.

EMO Bilim Yayın Komitesi olarak bu dönemde birkaç önemli takviye ile yeniden
yapılandık. Sizlerin de ilgi ve desteği ile dergimizi sürekli ve daha iyi seviyelere
taşımak için elbirliği ile çalışacağız.

Bu sayımızda her zaman olduğu gibi yine odamızdan haberleri ve duyuruları
bulabilirsiniz. Beğeni ile takip ettiğiniz teknolojik haberlerin yanı sıra, özellikle oda
yeni yönetim kurulumuzun üyelerden gelen, önemli pozitif özeleştiriler şeklinde
değerlendirerek anket bölümünü dikkatlice okumalarını dilerim. Bu açıdan anket
yazı dizimizin amacına hizmet ettiğini düşünüyorum. Geleneksel hale gelen bir
başka yazı dizimiz olan eski başkanlarımız ile yapılan söyleşiler bölümünde en uzun
süre başkanlık yapan Sn Rifat Yalınç ile yapılan sohbet çok yönlü ve güzel bir söyleşi
olmuştur, beğeneceğinizi umarız.

Sözde “Elektrik Cihazları” konusunda uyarı niteliğindeki yazı, “Acil Tıp
Helikopteri”, “KKTC’ de fosil Yakıt Tüketimi” ve “Güneş Fırınları” konularındaki
değerli makaleleri ilgi ile okuyacağınızdan eminim.

Bu sayımızda yine “Network simulation for low-Bandwidth and High Latency
Networks” ile “Development of Matlab Based speaker recognition system”
konularında iki de ilginç İngilizce makaleye dikkatinizi çekerim.

Yeni bir sayıyı çıkarmanın verdiği haz ile katkı koyan herkese teşekkür eder, ilgi
ve desteğinizin sürmesini dileklerim.
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